
CONSII]UL DE ADMINISTRATIE A SPITA].ULUI MUNICIPAL VULCAN

HOTARARf,A nr.2/2oll
Privind aprobarea Regulamentului de organilare si d.esfasursre a concursului pentlu ocupu/eu

.functiei de manager persoana Jizica din Spitalul Municipal Vulcan

Consiliul de administratie a Spitalului Municipal Vulcan
Avand in vedere:
- Prevederile art.179 alin.l din Legea nr.95/20}6 privind reforma in domeniul senitdtii, cu

modifrcirile qi completirile ulterioare,
- Prevederile art. lY alin.2 din Ordonanli de Urgenli nr. 48 din 2 iunie 2010 pentru modificarea

qi completarea unor acte normative din domeniul sinetetii in vederea descentralizirii;
- Prevederile Hotiinirii de Guvem nr.529D010 pentru aprobarea menfinerii managementului

asistenlei medicale la autorit5lile administraliei publice locale care au desfrqurat faze-pilot, precum qi a
Listei uniti{ilor sanitare publice cu paturi pentru care se menline managementul asistentei medicale la
autoflti{ile administraliei publice locale gi la Primiria Municipiului Bucureqti qi a Listei unitdlilor sanitare
publice cu paturi pentru care se transferi managementul asistenlei medrcale cltre autoritifile
administraliei publice locale gi cdtre Primiria Municipiului Bucureqti.

In temeiul :

- Prevederilor art.4 din Ordinul ministrului sinetefii nr.l082l3}.O7 .2010 privind aprobarea
Regulamentului de organizare qi desfiqurare a concursului pentru ocuparea func(iei de manager persoani
fizicd din spitalele publice din re[eaua proprie a Ministeru[ui Senititii;

HOTAMST'|i:

Art. L Concursul pentru ocuparea functiei de manager la Spitalul Municipal Vulcan va avea loc
in data de 06.12.201 0 incepand cu ora 10.

Art.2. Taxa de participare este de 500 lei. Taxa se va achita la casieria spitalului si vor intra in
bugetul acestuia.

Art.3 Comisia de concurs este compusa din:
ec. Stoica Angela - Presedinte
prof lllyes Ecaterina
dr. Diaconu Liliana
dr.ing. Spiridon Simion
jr. Candea Ioan Marcel
Art.4 Comisia de solutionare a contestatiilor este formata din membrii Comisiei de Sanatate a

Consiliului Local Vulcan
Art.5 Se aproba bibliografia de concurs si temele cadru pentru proiectul de management conform

anexa l si 2la prezenta.
Art.6 Se stabileste Regulamentul de organizare a concursului conform anexei 3 la prezenta care

se supune aprobarii prin act administrativ al Pnmarului Municipiului Vulcan.
Art.7 Anuntul de concurs se va publica in Viata medicala si intr-un ziar central.
Art.8. Secretarul Consiliul de administratie al Spitalului Municipal Vulcan va asigura

publicitatea si comunicarea prezentei hotarari institutiilor si penoanelor interesate.
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