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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. február 23.-i 

21. számú HATÁROZAT 

 

Az utólag módosított, egyes közegészségügyi egységeknél a vezetőtanács létrehozására vonatkozó 

95/31.07.2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozatának módosítására és kiegészítésére  

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Humánerőforrás Szolgálat 1909/16.02.2017. sz. az utólag módosított, egyes közegészségügyi 

egységeknél a vezetőtanács létrehozására vonatkozó 95/31.07.2010. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatának módosítására és kiegészítésére vonatkozó indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve a Romániai Orvosi Asszisztensek és Szülésznők Kamarájának 136/27.01.2017. sz. 

átiratát, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az egészségügy reformjára vonatkozó 

95/2006. sz. Törvény 187. cikkelyének (8) bekezdésének előírásainak értelmében, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 

215. sz. Törvény 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 

határoz: 

I. cikkely Az utólag módosított, egyes közegészségügyi egységeknél a vezetőtanács létrehozására 

vonatkozó 95/31.07.2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozatának Melléklete megváltozik abban az 

értelemben, hogy Lateş Gafiţa asszonyt, aki a Romániai Orvosi Asszisztensek és Szülésznők 

Kamarájának a képviselője a Maros Megyei Klinikai Kórház Vezető Tanácsában, helyettesítik Cridon 

Gheorghe úrral. 

II. cikkely Jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Tanács szakapparátusának Humánerőforrás 

Szolgálatával, az I. cikkelyben említett személyeknek és entitásoknak és a Maros Megyei Klinikai 

Kórháznak, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

  1909/16.02.2017 sz. 

VI D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

 

Az utólag módosított, egyes közegészségügyi egységeknél a vezetőtanács létrehozására vonatkozó 

95/31.07.2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozatának módosítására és kiegészítésére  

 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az egészségügy reformjára vonatkozó 

95/2006. sz. Törvény 187. cikkelyének előírásainak alapján, a közkórházak keretében 5-8 tagból 

álló vezetőtanács működik, amely megvitatja a kórház főbb stratégiai, szervezési és működési 

problémáit. 

Azon kórházaknak, amelyeknek az igazgatását a Maros Megyei Tanács vette át, a vezető tanács 

tagjait, a fennemlített jogszabály 187. cikkelyének (8) bekezdésének rendelkezéseinek értelmében, 

közigazgatási okirat alapján, a megyei közhatóság nevezi ki. 

Eszerint, az utólagosan módosított és kiegészített 95/31.07.2010. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozattal létrehozták a Maros Megyei Klinikai Kórház és a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Municípiumi Kórház Vezetőtanácsait. 

Ami a képviseletet illeti, a közkórházak vezetőtanácsának tagjai a helyi közigazgatási hatóságok 

hálózatából a következő: 

a) 2 képviselő az Egészségügyi Minisztérium vagy a megyei vagy a Bukarest municípiumi 

közegészségügyi igazgatóságtól, a klinikai kórházak esetében egy képviselő  az Egészségügyi 

Minisztérium vagy a megyei vagy a Bukarest municípiumi közegészségügyi igazgatóságtól; 

b) 2 képviselő, esetenként, a megyei tanács vagy a helyi tanács, valamint a Bukarest Municípiumi 

Főtanácsa által kinevezve, akik közül egy közgazdász kell, hogy legyen; 

c) egy képviselő, akit a polgármester vagy a megyei tanács elnöke nevez ki; 

d) egy képviselője az orvosi egyetemnek vagy fakultásnak, a klinikai kórházaknak; 

e) egy képviselő a Román Orvosi Kamara területi szervezetének részéről, meghívotti státuszban; 

f) egy képviselő a Romániai Orvosi Asszisztensek és Szülésznők Kamarájának területi 

szervezetének részéről, meghívotti státuszban. 

A Romániai Orvosi Asszisztensek és Szülésznők Kamarájának – Maros megyei kirendeltségének a 

10/04.01.2017. sz. átiratával, közli velünk, egy új képviselő megnevezését a Maros Megyei Klinikai 

Kórház Vezető Tanácsába, Cridon Gheorghe úr személyében, aki helyettesíteni fogja Lateş Gafiţa 

asszonyt – aki képviseli ezt az entitást a Maros Megyei Klinikai Kórház Vezetőtanácsában. 
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Figyelembe véve a fentieket, alávetik jóváhagyásra az utólag módosított, egyes közegészségügyi 

egységeknél a vezetőtanács létrehozására vonatkozó 95/31.07.2010. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatának módisítására és kiegészítésére vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

 

 

ELNÖK n. 

Alexandru Cîmpeanu 

ALELNÖK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: szolgálatvezető 

Elena Popa/2 péld. 
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