
ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

  HOTĂRÂREA NR. 25/2023
privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile de concurs

pentru ocuparea funcțiilor de Director Financiar Contabil și Director Îngrijiri
Medicale la Spitalul de Recuperare Cardiovasculară 

„Dr. Benedek Géza” Covasna

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de  14  februarie  2023  şedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea
consilierilor în funcţie (16) din totalul de 17 consilieri aleși,

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului
de specialitate, avizul comisiilor de specialitate juridice şi pentru administraţia
publică  locală,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor
cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi, și pentru învăţământ, cultură, sănătate,
protecţia socială, sport și tineret, avizul de legalitate al secretarului general al
oraşului,

Luând în  considerare  Adresa  Spitalului  de  Recuperare  Cardiovasculară
„Dr.  Benedek  Geza”  Covasna  nr.  1011/02.02.2023,  înregistrată  la  Primăria
Orașului Covasna cu nr. 2937/03.02.2023;

În conformitate cu:
- Art.  2  alin.  (3)  și  art.  5  din  Anexa  la  Ordinul  nr.  954/2017 pentru

modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind
aprobarea  Metodologiei  –  cadru  de  organizare  și  desfășurare  a
concursurilor/examenelor  pentru  ocuparea  funcțiilor  specifice  comitetului
director din spitalele publice

- art.  180  alin.  (1)  lit.  b)  și  art.  181  alin.  (1)  și  (2)  din  Legea  nr.
95/2006privind  reforma  în  domeniul  sănătăţii,  republicată,  cu  modificările  si
completările ulterioare

În temeiul  art.129 alin.(7),  lit.  c),art.133 alin.(2),  art.  139,  alin.(1)  si  ale
art.196,  alin.(1),  lit.a)  și  art.  240din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului
nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;



Cu votul “pentru” a 16 consilieri şi “abţineri” a - consilieri,

H O T Ă R  Ă Ş T E:

Art. 1 –  Se desemnează dl  Thiesz János, consilier primar  în comisia de
concurs  pentru  ocuparea  funcției  de  Director  Financiar  Contabil  și  d-na  dr.
Furtună Iuliana, medic școlar în comisia de concurs pentru ocuparea funcției de
Director  Îngrijiri  Medicale,  concursuri  organizate  în  cadrul  Spitalului  de
Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza” Covasna.

Art.  2  -  Se  desemnează  dl  Antal  Levente,  director  adjunct  Direcția
economică,  în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de
Director Financiar Contabil și  d-na János Erika, asistent medical  în comisia de
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de Director Îngrijiri Medicale,
concursuri  organizate  în  cadrul  Spitalului  de  Recuperare  Cardiovasculară  „Dr.
Benedek Géza” Covasna.

Art.  3 –  Cu aducerea la  îndeplinire  a prezentei  se  vor ocupa persoanele
desemnate în art. 1 și 2 din prezenta. 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 Contrasemnează,  
NEAGOVICI VASILE-CĂTĂLIN                    SECRETAR GENERAL

         AL ORAȘULUI COVASNA, 
         VASILICA ENEA


