
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 20/2023 

privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii publice locale, care să facă parte din comisia de 
concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de 

director financiar-contabil la Spitalul municipal Târgu Secuiesc 
 

          Consiliul local al municipiului Târgu  Secuiesc, judeţul Covasna,  
          Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al al domnului primar privind desemnarea 
reprezentanţilor autorităţii publice locale, care să facă parte din comisia de concurs/examen, respectiv comisia 
de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director financiar-contabil la Spitalul municipal 
Târgu Secuiesc, 
          Observând adresa sub nr. de înreg. 95 din 12.01.2023 al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, 
înregistrată la Primăria municipiului Târgu Secuiesc sub nr. 1501 din 16.01.2023,  
         Văzând prevederile art. 2 alin. (2) și alin. (3) al Ordinului Ministrului Sănătății nr. 954/ 2017 pentru 
modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/ 2007 privind aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/ examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului 
director din spitalele publice; ale  H.G. nr.529/ 2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei 
medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze – pilot, precum şi a Listei 
unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile 
administraţiei publice locale şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă 
managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale; ale O.U.G  nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii publice către 
autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G  nr. 56/ 2009, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
         Ţinând cont de prevederile art.180 alin.(1) lit.b și ale art.181 alin.(1)-alin.(2) a Legii nr. 95/ 2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare,  
         În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin.(2) lit. d. coroborat cu  alin. (7) lit. c), art. 139 alin. (1) și art. 196 
alin. (1) lit. a. din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările  ulterioare: 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

       Art. 1. –  (1) Se desemnează ca reprezentant al autorității administrației publice locale, în calitate de 
membru  în comisia de concurs/examen pentru ocuparea  postului de director financiar contabil din cadrul 
Spitalului municipal Târgu Secuiesc, domnul Mátyus Kálmán, director executiv din cadrul Direcției de 
Asistență Socială Târgu Secuiesc, 
       (2) Se desemnează ca reprezentant al autorității administrației publice locale, în calitate de membru  în 
comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea  postului de director financiar contabil din cadrul 
Spitalului municipal Târgu Secuiesc, domnul Tóth Árpád, consilier  din cadrul Biroului de Resurse Umane. 
      Art.2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează persoanele nominalizate la art.1 și 
managerul Spitalului municipal Târgu Secuiesc. 

Târgu Secuiesc, la 31 ianuarie 2023 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ  
          Lukács László                                                                  SECRETAR GENERAL,                                                               

                                                    Tóth Csilla-Enikő 
 

 


