ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL SMEENI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea a 4
posturi vacante din cadrul statului de functii al Spitalului de
Boli Cronice Smeeni
Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău ;
Având în vedere :
•
•
•
•
•

•
•
•

•

expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, dl. Andrei Ion
înregistrată la nr. 10673/06.12.2017;
adresele nr.2888/23.11.2017 si nr.2911/28.11.2017 ale Spitalului de
Boli Cronice Smeeni ;
avizul secretarului comunei dat pe proiectul de hotărâre;
raportul de avizare pe fond al proiectului de hotărâre , emis de Comisia
de specialitate a Consiliului Local Smeeni , nr.10674/06.12.2017;
prevederile Hotărârii nr. 25/2010 privind trecerea în subordinea
Consiliului local Smeeni a unităţii sanitare “ Spitalul de Boli Cronice
Smeeni, judeţul Buzău” ;
prevederile HCL nr. 85/15.09.2017 ,prin care s-a aprobat statul de
functii al Spitalului de Boli Cronice Smeeni modificat ,pentru anul 2017;
prevederile Hotararii nr.25/2010 privind trecerea in subordinea Consiliului
Local Smeeni a unitatii sanitare „ Spitalul de Boli Cronice Smeeni” ;;
prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ,
astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 48/2010 şi nr. 32/2011,
prevederile art. 19 alin.(1) lit. ”b” din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 36 alin. ( 2 ) lit.d , alin. (6) lit. ’’a’’pct.3 , art. 45
alin (2) lit.”a” , coroborat cu prevederile art. 115 alin. 1 lit. ‚’’b’’ din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se organizeaza concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante,
din cadrul statului de functii al Spitalului de Boli Cronice Smeeni ,dupa cum
urmeaza:
-1 post de sef sectie medicina interna
-1 post cu jumatate de norma ,de medic epidimiologie
-1 post de medic specialist medicina interna -sectia medicina interna
-1 post de medic specilaist pediatrie -compartiment pediatrie
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Art.2

Cu ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentei hotarari
revine integral in sarcina managerului Spitalului de boli cronice Smeeni, d-na
Dr. Bioing. Dobrescu Marilena.
Art.3 Impotriva prevederilor prezentei hotarari, persoanele
nemultumite se pot adresa Instantei de contencios administrativ a
Tribunalului Buzau in termen de 30 de zile de la comunicare.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului
- Instituţiei Prefectului –Judeţului Buzău,
- Primarului comunei ,
- Managerul Spitalului de Boli Cronice Smeeni,judeţul Buzău,

Presedinte de sedinta
Consilier local,
Minea Ioana

Contrasemneaza,
Secretar ,
Stanescu Anghel Luigi

Nr. 117 , Smeeni - Buzău,11.12.2017 ;
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din data de
11.12.2017 , cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale ,republicata si actualizata, cu un numar de 15 voturi
„pentru”, 0 „împotrivă” ,0 „abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care
prezenţi la şedinţă 15.
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