
R OMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂREANR. 3791201 z1
privind aprobarea Metodo log iei de o rga nizare ,1 dnfi ,urlre I

conc urlJur ilor/el{amenelor pentru oc uparea flJnc\l llor speclflce Comitetu lui
Director din Spitalul Munici pal ..Dr. AI . SlmlonftScu" Hunedoara

Consiliul local al municipiului Hunedoara;
Având In vedere Proiectul de hotfl rAre nr. 393125.09.2017, &punerea de

motive a Primarului municipiului Hunedoara nr. 67784/25.09.2017, prin care se
propune aprobarea Metodologiei de organizare ti desfăşurare a
cor1CUrsuri lorfexamenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice Comiterului Oirector din
Spitalul Munk:ipal .o r. AI. Simionescu· Hunedoara. precum ŞI raportul
compartimentului de specialitate nr. 67786125.09.2017;

Dat fiind adresa Of. 8843120.09.2017 a Spitalului Municipal .o... AI. Simionescu"
Hunedoara Inregistrala la Primaria municipiului Hunedoara sub nr.
67541/22.09.2017;

Având in vedere raportul Comisiei de studii. prognoze economico-sociale.
buget. finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al muniCipiului Hunedoara
nr. 77894/27.10.2017, al Comisiei pentru administratie publica locală , juridică.

apararea ord,"ii publice. respectarea drepturilor şi libertatilor cetaten ilor nr.
77890127.102017. al Comisiei pentru servicii publice şi comert nr. 78276130.10.2017,
al ComISiei de organizare şi dezvoltare urbanistică , realizarea lucrărilor publice,
protecţia mediului Inconjurator. conservarea monumentelof istorice şi de arhitectura
nr. 7830CV30.10.2017, precum si al Comisiei pentru activită ti şl i i ntifice, Invătămant,

slnalale. cultura. protectie sociala, sportive şi de agrement nr. 77453/26 .1 0.2017;
Având In vedete Hotârarea Cons~iului local al muniCipiului Hunedoara nr.

86120 10 privind aprobarea transferului managementului asistentei medceie a
Spitalului Munq,al . 0,. Alexandru Simionescu· Hunedoara catre Consiliul Local al
Municipiului Hunedoara:

In temeiul prevederilor art. 15 din Metodologia-cadru de Ol'ganizBte şi
desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea fu nc~ ilor specifice
comitetului director din spitalele publice, prevazuta in Anexa la Ordinul Ministrului
Sanată ti i Publice nr. 28412007, modifICată prin Ordinul Ministrului sanata~i nr.
954/2017, an . 4 alin. 2 şi an 181 din Legea nr. 9512006 privind reforma In domeni ul
sfInAlătii , republicatA. cu modificările ~ completările ulterioare. Hotaririi Guvernului
nr. 52912010 pentru aprobarea men~nerii managementului es tsren ţet medicale la
autoritătile admin istraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pi lol , precum t i a
Listei unita1ilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul
asistentei medicale. Ia autoritatile administratiei publice locale , i la Primaria
Municipiului Bucureşti ş i a listei unila~1or sanitare publice CU paturi pentru care se
transferă managementul asistentei medicale către aulofita~1e administratiei publice
locale şi către Primaria Municipiului Bucureşti. cu modifictrile şi completarile
ulterioare. ş i ale Ordonantei de urgentă nr. 16212008 privind transferul ansa
de atribuţii şi competente exercitate de Ministerul SanAtAtii Publice către
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administraliei publice locale, cu modifICările şi completă rile ulterioare, coroborate cu
prevederile LegII nr. 5212003privind transparenţa decizionalA In admin istraţia publica.
repuorcată .

In baza d ispoZiţiilor art. 36, afin. (2), lit . ..d", alin. (6), Iit. .s" pct . 3, alin. (9), art
45. precum şi ale en 115 alin. (1) lit. .b' din Legea admi nistraţlEll publice locale nr,
21512001, republlcatA. cu modifICă rile şi completanle ulterioare,

H OT Ă R Ă STE;

Art.1 AprobA Metodologia de organizare şi desfAşurare a
coocursorilor/exsmenelor penlru ocuparea functiilor specific:e Comitetului Director din
Spitalul Municipal ,Or. Al . SimiOnescu" Hunedoa ra, conform Anexei care face parte
integrantAdin prezenta h ct ă răre .

Art.2 - Prezenta hotarAre se poate contesta de cei In'eresa~ la Instanţa

competenta. In termenul prevăzut de lege.

Art .3 - HolArâfea se cornul'liea Prefectului judetului Hunedoara, Primarului,
Secreta rului, Serviciului Administraţie PublicA locală ,1 Autoritate tutelarA,
Compartimentului Resurse umane, salariza re, secretariat. Responsabilului cu
supravegherea şi asigurare a managementului asistenlei medicale. Spitalului
Municipal ,Of. Alexandru SimiOnescu" Hunedoara, Biroului Comunicare, Promovare
Imagine. Compartimentului Aud" Intern, Compartmentului Informatica şi tehnica de
ca lcul.

Hunedoara, la 31.10.2017

NTIj'PE ŞEDINTĂ.
J",..,..':1i~ arius

CONTRASEMNEAZĂsECRETA~
La. liu Mliiton (}inuţ



ROMÂN IA
JUDETUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
CONSIU UL LOCAL

Anen la HotIrt,..
nr. 3'19f2()17

Metodologia de orvaniure , 1desfăşurare a concursurilorleumenelor pMltru
ocuparea funcţiilor s pecifice Comitetului Dlredor din SpÎtlll lui Municipa l

. Or. AI. SimÎOnescu" Hunedoara

ArI. 1. - in cadrul Spitalul Municipal .Dr. Al . Simionescu' Hunedoara func1ioneazj
un Comitel Director format din:

a) managerul spitalului;
b) directorul medica l;
ci directorul financiar-eontabil ;
d) dwectorul de ingrijiri.

ArI. 2.' (1) OCuparea posturilor specifce ConVtetutJI Director se face pm
concursIe~amen organiZat de managerul spitalului pentrU foec:are post in parte.

(2) Prin act administrativ al managet\llui unillp unitare organizatoare II
COtICUl$Uluilexamenului, In cond~1Ie prezentei metodologii, se constituie, cu aviZUl
ins lituţiei ro retea unu r. proprie, a108 a.n sunt deflrlite la art 4 alin. (2) din Legea
nr. 9512006 privind refoona In domeniul shAttţii , repub licatA. ro mod ificirile ,1
completArile ulterioare, comÎSla de concurs/examen, respectiv comis ia de solutionare
a contestatiilor, pAna cel târziu la data publicArii anunţului de concurs.

(3J Din comisia de concursiexamen . respediV comisia de soluţiOnare a
contestaţiilor" lac parte Ji doi reprezentanţi desemna1i de instituţia cu retea sanitart
propoe prevazute la ain. (2 ), un reprezentant al administraţiei publice locale. preo.rn
ti reprezentanti ai organila\iilOr profesionale Ji de sindicat. ReprelenUlntii
orvanizatiilOr profesionale şi de sindicat au rolul de observatori In comisia de
conwrsIelC3men , respecbv comiSla de sokJ1ionare a conteslll\iilOt.

(4) Fieca re comisie.este c:ondUIiă de un preşedinle ti are un secretar care verifica
buna organizare şi desf"fUrare a concursului.

(!SJ Comisia de concurs are urmAtoarele atribl$i principale:
a) selecteaza dosarele de concurs ale candidaţIlor;

bl stabileşte subiectele pentru proba scrisa;
c} stabileşte planul inlerviului şi realizeaza interviul;
dl noteaza pentru fiecare candidat proba scrisA şi Interviul ;
e} lromsmite secretan.olui romisiei rezultatele ooncursuIui pentru a fi oomunIcate

candidaţilor; .
fi semoează procesele-verbale Intocmit. de seaetarul comisiei dupa fiecare etapl

Oe concur.>, precum , i raportu l final al CCll1ClJBUlul.
(6) Comisia de soluţiOnare a conIestaţiilor are urmAtoarele atribuţii principale:
a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la seleqJa dosarelor şi

cu privire la nota rea probei scrise ş i a intefViului;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele conte$taliilor pentru a fi

candidali lor.



(7) Secretarul comisiilor de concurs şi de soIul ionare a contesta~ilor are
ul'lTll t08tele atri>u\ii p1;'Kipale:

a) PfWne1.te dosarele de concurs ale candida~IOt, respectiv contestaliile;
b) convoacli membrii comisiei de concurs, ree pecev membrii comisiei de

solutionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comi8iei:
c) Intocmeşte, redacteaza fi semnew alături de comisia de concurs, lespectilt

comiSia de Sl)/uţiooare a contestaţiilor Intreaga documenta\îe privind aetiVltatea
specffic.a a acesteia. respectiV procesu l-Wl'baI al seleqiei dosarelor t i raportul
coocursului;

dJ aSigulă afişarea reZ\lltaletor obIinute de candidaţi la probele concursului,
respectiv a rezultatelol eYentualeiof contesta\ii;

e) lndeplineşte orice sarcini specil\ce necesare pentru buna OI9anizale t i
desfAşurare a concursului .

Art. 1.· (1) La concutalellamen se pot Inscrie candidatii care Indeplinesc.
cumulativ. criteriile genere le ti sceetce.

(2) Criteriile generale &unt ul'lTll toarele:
al au domiCiliul stabil In Romanl8 ;
bl nu au fost condamnaţi definitJv pentru sIIltt"na unei infraqiuni contra

umarwtălii, contra statlJlui oii contra autorita ţii . de serviciu iaU In legatură CU seMclul,
care Impied iCA Infaptuirea justiţiei. de fals Ori a unor fapte de coruptie sau a unei
infractiuni săltărtite eu Intentie, care Hr face illClllmp8tili1î cu ell8fCitarea funqiei , cu
excepţia srtualiei In care a intervel'1lt reabilitarea;

c) eu o stare de sAnAtate corespunzatoare postului pentru care candideazA.
atestatA pe baza adeverinlei medicale eliberale de medicul de lam. ie sau 00 unltal ile
sanitare abilitate;

dl nu au vârsta de penslonare, conform prevederilor Ieoale In vigoare.
(3) Criteriile specifICe lunt urm.llloarele:
al pwItru dirw:torul medical:
1. scot absolvenţi de InvăţlmAn! universitar de lungă durata, eu diplomă de lieenţă

N U echivelenlA In domeniul mediC:ini. ~lizarea medieint;
2. aun! confl""al i cel pulin medIC specialISt;
3. au minimum 5 ani vechime In apeeialitatea respectivi;
bl pentru dirw:torul f/narH:/af-f;ontabJI:
1. aunl absolvenţi de Invallmi nt universitar de lungi durată, cu diplomă de licenll

sau echiva lentă In profil economic;
2. au cel pul in 2 ani vechIme In special ~atea studiilor;
ci pentru dJntCtorul dft IngrlJlrl:
1. IUn! asistenţi medicali generall,ti principali;
2. au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medica li genera~ principali;
3. lunt absolven~ de I nvllamănl univers~ar de lungi sau scurtă durată. cu diplomt

de licentllabsolvire.

Ar\. .... (1) Dcserul de Inscriere la concul1; trebuie ti COITIina ul'lTlltoarele
documenta:

1. pentru dirrtc1oru' medical :
al cererea de Inscriare:
b) copie de pe actul de Identitale;
c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire. dupa caz;
dJcopie de pe certifICatul de medie specenet;



Art. 5. · 11) Anunţul de c:oncurs este l ntocmit de către Spitalul Municipal "Dr. Al.
SIfTllOOeSCU" Hunedoara. Unitatea sanitara are oblig aţia să publice. cu cel putin 15
lile Iuc:tAtoare Inainte de data stabilită pentru prima probA a concursului pentru
ocuparea postului vacant. anuntul privind concursul In Monitorul Oficial al RomAniei ,
Partea a III-a. pe porta lul postul1.gov.ro. Într-un cotidian da larga circulatie. pe pagll\8
de internet a unităţii sanitare, precum şi la sediul acesteia.

(2) Anuntul afişat la sediul şi . dupa caz. pe pagina da Intemet a Spitalului Municipal
"Dr. Al. Simionescu· Hunedoara va cuprinde In mod obligatoriu urmAtoarele
elemente:

<II ) denumirea postului vacant:
b) documerltele solicitate candidatb pentru Intocmirea dosarului de concurs, locul

de depunere a dosarului de concurt şi datele de contact ale pel'$08oei care a'igurA
5l;lCfetariatul comisiei de concurs:

e) condiţiile generaleşi~:

d) lIpul probelor de concurt , locul, dala şi ora ltesfa,urarti acestora:
. ) bibliOgrafia şi, dupa caz. lematiCa;
f) temele de proiect:
o I calendarul ee desla,urare a concursului , rnpectiv data- limitA ,i OI"a pinA la

care ee pot depune closarele de concu... . clatele de cI"fi~rare a probelor de
concurt, termenele in care &e afişeaza rezultalele pentru fiecare proba, termenele In
care se pot depune şi In Coa' e &e afişem ruullitele contestaţiilor, precum şi

lermenul tn care se aflşeazA rezultatele Iioale.
(3) l nformaţi rle refentoare la organizarea ti desfj~area concursului prezentate la

alin . (2) se menl in la locul da .r....re , i pe pagil"ll de Internet a Spitalului Municipal
.Dr. Al , Simiooescu" Hunedoara pAnA la finalIZarea concursului.

(4) Anuntul publicat In preia scriU ti in Monitorul 0I"1Cia1al Romtniei, Partea a 111 -
a. va con tine: denumi'ea poslulul. nivelul studiilor , 1 vechimea In speclalitatea
11udiilor nec:eaare ocupArii postului pentru care ee organizeaza concur'SuI. clata. ora şi

locul ee deafaşurare a acestuia. data-lWnitA pa"" la care &e pot depune actele pentru
dolarul ee concurt ' 1 clatele de contact ale persoanei ca re itSigurA aec:relariatul
comiSiei de concur1I .

(5) Documentele 'aferente concur.ului, respectrv anuntul cuprinZind cond~aIe

Q'nerale ,iapecifice . calendarul de des fl $Urare a COf'ICtIrnJIui. biWografiii ti. clupa
caz. tema tica . se l ra llllm~ 5pre publiCare către perlalul posturt.gov.ro, prtn Imermecliul
adresei de e-mail: POltufi@gov.ro. inlermeneleprevă%ule laa lin . (l ).

(S) Publicitatea In cazul modifICări i unor aspecte referitoare la organiZarea $3U
de.fatoralea concursului se realizeaza In cel mai aeurt timp prin mijloacele
prevAzute la alin. (11·

Alt. 6. " 11) ConcursuVEJIlamenul cuprinde urmA10arele probe de evaluare:
.) test-gril ll "ucrare SCflla ee verificare a cunoştintelor clin legi5lallCl apecifJCi1

postului ;
b) suslinerea pl"9iectului de specialitate pe o lema din clomeniul ee activitate al

postulu i:
e) interviul ee eeecne.
12J Probele de evaluare se noteazA cu note ee la 1 la 10.

Alt. 7.. (1) Testul-grilAllucrarea scrisa ce verificare a cunoştinţelor se
pe durata a cel mun 3 ore .



e) curTiculum vitae;
f) adevennţa care alestA vechimea in gradul profesional sau In specialitatea

sl udiilor, după caz:
g) cazierul jud iciar,
h) declarat ia pe propria răspundere cA nu a desl;\~urat a ctivităţi de poliţie politică,

aşa cum este definită prin lege:
1) adeverinVi medicală ca re să etesie starea de sănătate corespunzătoare.

eliberată cu ce l mult 6 luni anterior derulMi concursulu i de cAtre medicul de famdie al
candidatului sau de către unitălile sanitare abilitate;

j) proiectul de specialitate;
2. pentrv diTectoro/ finand8r-con labiJ:
a} cererea de Insc:rlltre;
b} cooe de pe actul de identllate;
e) copie de pe diploma de licentA sau de absolvire, după caz;
d) a miculum vitae;
e) adeverin\8 cere atesta vechimea In muncă sau In specia litatea studi ilor, după

caz;
f) cazierul judiciar,
g l declaraţia pe propria r.i1!'>pundere că nu a desf ăşurat activitiliţi de pol~ie politicA,

aşa cum este definita prin lege;
hJ adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,

eliberala cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de calre unrtil\ile sanitare abilitate;

i) proiectul de specialitate;
J . pentrv diTectoro / de lngrijiri:
II) cererea de Inscriere;
bj cop ie de pe actu l deldentitale;
e) copie de pe diploma de licenţă sa u de absolvire. după caz;
d l cop ia cer1 iflClltul de absolvire a examenului de grad principal;
e) curriculum vitae;
f) adevennţa care siestă vechimea in gradul profesiona l sau In specialitatea

studiilor . dupA caz; .
g) c:azierul judiciar,
h) declara~a pe prOPria răspundere ca nu a desfatural aetivitilIţi de pol~ie politica,

aşa cum este definită prin lege;
1) ecevennţ ă med ica lă care să alesle starea de sAnAtate COfe1oPunzitoare,

eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulari i concursului de catre medicul de familie al
candidatului sau de către umtăţse sanitare abditate;

JI proiectul de specialita le .
(2) Dosarul de inscriere se depu ne la secretarul oomisiei de concurs ClJ cel puţin 5

ZIle lucrătoa re inainte de data suSlinerii concursuluI.
(3) Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezinta Tnsolite de documentele

originale, care se; cemncă pentru confOrmitate Cll orig inalu l de către secretarul
comisiei de concurs.

(4' Candidaţii al căror dosar de inscriere a fost respins pot depune contestatie În
cel mult 24 de ore de la data comunicarii rezu ltatului verificarii. Oonteete ţta se
soluţionează In termen de 24 de c re de la data depunerii de către ' .
soluţionare a conteslaţiilor,



(2) Testul-grilaJSubiedele pentru lucrarea scrisa se elaboreaza de catre comisia de
concurtI, pe baza bibliografl8i pen!JU concurs, In ziua probel.

(3) Persoanele care au participat la elaborarea testulul-grilalsubiectelor pentJ'\l
lucrarea scrisa nu părăsesc toeaceree pănA la Inceperea prnbei.

Art. 8. · (1) Candidaţii işi aleg tema pentru proiectul de spe<:ialitale din cele
stabilite de comisia de concurs. prin publicalia de concurs, şi II depun odata cu
tnscrerea la conccrs.

(2) Proiectul de specialitate trebuie sa fl8 realizat indiVidual de catre candidat sa
rezolve problemele solicitate intr-un volum de mallimum 8-10 paginl lehnoredactale
pe calculator cu fonturl de 14 şi trebuie sa fl8 depus la Inscriere

(3) Evaluarea şi sustinerea proiectului de specialitate se fac In plenul comisiei de
concurs/examen.

(4) In urma sustinerii orale a proiectului de specialitale. evaluarii conţinutului , i a
răspunsurilor date la Intrebarile comisiei de concurs. fiecare membru al comisiei
acorda eate o nota . Nota finala. cu doua zecimale, este media notelor acordate de
fiecare membru al comisiei de concurs.

Art. 9.' (1) Interviul de selec\ie are scopul de a permite membrilor comisiei de
concurs/examen sa constate, analizand şi rezultatele obtinute la testul-grilMucrarea
scrisă de verifIcare a cunoştinţelor , i proiectul de specialitate, daca respectivul
candidat lşi va putea indeplini obligali ile in noua funcţie şi dacă este cel mal potrivit
pentru acest post din punctul de vedere al expenenţel profesionale, aptlludinilor de
comunicare, aptitudinilor şi cunoştinţelor manageriale şi ambitiilor profesionale,

(21Interviul de selecţie se desfăşoar ă In plenul comisiei de concursl, xamen.
(3) Nu se ecresează candidatului intrebări referitoare la opiniile sale politice. Ia

ac nvnatea si ndicală , religie. etnie, sex, starea materialA şi la originea sociala.
14) Intrebarile şi raspunsurile se consemneaza In scris prin grija secretarului

comisiei de concurs şi sunt semnate de catre membrii comisiei ,1de candidat

Art. 10. ' (1) Pentru a fi declaraţi admişi , candidaţii trebuie sa oblinA In cadrul
concursu'uile ~amenului media finala cel puţin 7,00, iar la fiecare probA minimum nota
6,00, Media finala a fiecarui candidal se calculeaza cu douA zecimale, ca medie
aritmetica a notelor obtinute la probele de evaluare.

(2) Pe baza mediilor finale. comisia de concurs stabileşte , In ordinea
descrescatoare a mediilor, candidatul admis la concurs. l a medii finale egale.
cepanajarea candidalilor se face pe baza mediei obţinute la testul-grilallucrarea
scrisă de verificare a C\Jnoştinţelor , iar la men1inerea egalilaţii , pe baza notei obţinute

la interviul de selecţie .

(3) Candidalli au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului. cu
excepţia Interviului de selecţie . In termen d.e 24 de ore de la data afişaril. Contesta\ia
se solutioneaza de comreia de soiu jicnere a contestaţiscr In termen de 24 de ore de
la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

Art. 11. · Candlda\ii declaraţi admişi In urma concursuluile~amenului sunl numl\i
pe poslurile pentru care au concurat prin aci administrativ al managerului spitalului şi

incheie cu acesta contract de administrare, IR conformitate cu prevederil eIo~

normative. ,,"" ~ I . ,

• •



Art. 12. - (1) In cazul !n care, de la data snlSJ\Arii concursului şi pănă la aâşarea
rezultatelor finale ale acestuia, managerul Spitalu lui Municipal .Or. AI. Simionescu'
Hunedoara este sesizat cu prtvlre la nerespectarea prevederilor legale privlncI
organIZarea t i deslaşurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate
cu cee nteie . In cazul In care se cons tata ca nu au fos t respectate prevederile legale
sau cAnd aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu tncadrarea in termenele
proc:edurale prevazuta de lege, t1eafsşurarea concursului va fi suspendată .

(2) Suspendarea se dispone de catre managerul Spitalului Municipal . Of. AI.
Simiooescu' Hunedoara, dupa o verifICare prea labilă , In regim de urgenta, a situaţiei

In fapl seeuate. daca se constata existenja unor deficienle In respectarea
prevedenlor legale.

(3) Sesizarea poate fi facuta de cat re membrii comisiei de concurs ori ai comisiei
. de soluţionare a conlesta~ilot. de catre oricare dintre candida1i sau de catre erce

persoana interesata
(4) In situa ~a in care. in urma verifICării realizate potrivit alin. (1), se constată eli

sunl respectate prevederi le legale privind Ofganizarea şi desfăşura rea concursului.
acesta se desfăşoară In continuare.

Alt. 13.' (1) ln cazul In care, din motive obiective , nu se pot respecta data şi ora
desfăşu ră rii concursului:

al concursul ee amAna pentru o perioada de maximum 15 zile lucrătoare;

b) se reia procedura de organizare şi desfăşurare a acestuia daca ami narea nu
poate fi d ispusă conform iiI. a)

(2) In Situa~8' constată rii necesrtaVi amAnării concursului , unitatea sanitarA
orgamzaloare a concursului are obligal ia:

a) anunţă rii, prin aceleaş i mij loace de informare , a modificarilor ' intervenite In
desfăşurarea concursului;

b) informArii candidaţi lor ale caror dosare au fost l nregistrate, daca este cazul , prin
cece mijloc de Informam care poate fi dovedit.

Art. 14.' (1) Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedura a fost
suspendatA sau arn ă neta se consideră vauce daca persoa nele care au depus
dosarele de concurs 1, 1exprimă tn scris intentia de a participa din nou la concurs la
noile date. •

(2) In 'Iluaţia In care. Ia reluarea procedurii de concurs prevăzute la art. 12. In
dosare există documente a caror valabilitate a Incetat. candidatii au posibilitatea de a
le Inlocui pAnA la data emiterii actului adm inistrativ de numire.

Alt. 15. ' In cazul In care la concursul organizat i n vederea ocupării unui post din
comitetul director nu s-au prezentat cel puţin 2 carn:lidaţi , Incadrarea postului se face
pnn examen.
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DE ŞEDINŢA,

Marius

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Lasl.tou Mil iton Dlnuţ
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