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HOTĂRÂRE
privind validarea rezultatului concursului
pentru ocuparea funcției de medic șef Laborator Analize Medicale din
cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 19202/23.11.2018 al Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială;
Având în vedere:
 Art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată și actualizată;
 O.M.S. nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de sectie, șef
de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, cu
modificările și completările ulterioar;
 Art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, actualizată;
 Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului nr.
14245/21.11.2018;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K3 și K5;
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c)
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcției de
medic șef Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului de
Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului, conform anexei, parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Anexă
la Hotărârea consiliului județean nr. 292/07.12.2018

Rezultatul concursului pentru ocuparea funcției de
șef laborator de Analize Medicale
din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului

Nr.
crt

Numele
și prenumele

Postul pentru
care candidează

Proces verbal
nr.

Rezultatul

20367/11.06.2018

Admis

Medic Șef
1

Dr. Popescu Florina Alina

Laborator de
Analize Medicale
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HOTĂRÂRE
privind revocarea Dispoziției nr. 121/06.11.2018 emisă de Directorul
executiv al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 19951/04.12.2018 al Direcției Juridice Administrație
Publică Locală;
Având în vedere:
 Art. 91, alin. (1), lit. d) , alin. (5), pct.11, art. 102, alin.(2), art.103, alin.(2),
art.104, alin.(1), lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală (**republicată**) (*actualizată*) ;
 Art.7 din Legea nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
 Art. 91, alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată și actualizată;
 Art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002;
 Legea nr. 520/2004 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător
desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate,
actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi
certificatelor de înmatriculare a vehiculelor;
 Plângerea prealabilă înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub
nr.18465/09.11.2018, formulată de doamna Nicoleta Stan;
 Adresa nr. 18465/13.11.2018 emisă de Consiliul Județean Argeș;
 Adresa nr. 5675/ 19.11.2018 emisă de Direcția Generală pentru Evidența
Persoanelor Argeș și înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
R18465/19.11.2018;
 Raportul comisiei de specialitate K5;
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. C
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș,
pe anul 2018
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 19933/04.12.2018 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
 Legea nr. 2/2018 – legea bugetului de stat pe anul 2018;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
 Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
 Art. 26 alin (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 101/23.11.2018
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului
Argeș, pe anul 2018, conform anexelor nr. 1, 1a și 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă actualizarea “Programului de investiții publice pe grupe de
investiții și surse de finanțare”, potrivit anexei nr. 3, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

ART.3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

