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D I S P O Z I } I A  NR.__________ 
privind modificarea [i completarea anexei nr.1 la dispozitia nr. 3154/29.10.2019 

modificat\ [i completat\ cu dispozitia nr. 13701/16.12.2019 
 
 
 
 Primarul municipiului Ploiesti : 
 v\z@nd referatul Serviciului Resurse Umane, Organizare [i Administrativ nr.62/07.02.2020 prin 
care se aduce la cuno[tin]\ necesitatea modific\rii [i complet\rii anexei nr.1 la dispozi]ia nr.3154/2019 
modificat\ [i completat\ cu dispozitia nr. 13701/16.12.2019 ca urmare a adresei Consiliului de 
administra]ie al Spitalului de Pediatrie nr.518/28.01.2020 `nregistrat\ la Municipiul Ploie[ti cu 
nr.1972/29.01.2020; 

potrivit prevederilor art.2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr.1.520/22.12.2016 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de 
manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, care 
reglementeaz\: ,,În cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, aşa cum sunt definite la 
art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, regulamentul prevăzut la art. 1 reprezintă un regulament-cadru, care poate fi 
modificat şi/sau completat de către conducerea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, 
urmând a fi aprobat prin act administrativ emis de către acestea’’; 

`n temeiul art. 196 alin. (1)  lit."b" din Ordonan]a de urgen]\ a Guvernului nr.57/05.07.2019 
privind Codul administrativ; 

 
D I S P U N E : 

 
 

Art.1. Anexa nr.1 la dispozi]ia nr.3154/2019 privind aprobarea procedurii de organizare [i 
desf\[urare  a concursului pentru ocuparea func]iei de manager persoan\ fizic\ din spitalele publice din 
re]eaua sanitar\ a Consiliului Local Ploie[ti, modificat\ [i completat\ cu dispozitia 
nr.13701/16.12.2019, se modifică şi se completează după cum urmează: 
 

1. La articolul 6, dup\ alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul 
cuprins: 
 ,,(8) ~n situa]ia `n care o persoan\ numit\ `n comisia de concurs conform art.6 alin.(1), respectiv 
`n comisia de solu]ionare a contesta]iilor conform art.6 alin.(4) din prezentul regulament, nu poate 
exercita atribu]iile din motive temeinice, aceasta va fi `nlocuit\ de `ndat\ prin decizie adoptat\ de 
consiliul de administra]ie.’’ 

Art.2.Celelalte prevederi ale anexei nr.1 la dispozi]ia nr. 3154/2019 modificat\ [i completat\ cu 
dispozitia nr.13701/16.12.2019, r\mân neschimbate. 

Art.3.Consiliile de administra]ie din cadrul spitalelor publice din re]eaua sanitar\ a Consiliului 
Local Ploie[ti vor duce la  îndeplinire prevederile prezentei dispozi]ii . 

Art.4.Direc]ia Administra]ie Public\, Juridic – Contencios, Achizi]ii Publice, Contracte va 
aduce la cuno[tin]\ prezenta dispozi]ie celor interesa]i și prin postare pe site-ul Municipiului Ploiești.   

 
Dat\ `n Ploie[ti, `n trei exemplare, ast\zi _____________ 

 
 

     PRIMAR,       CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR  GENERAL 
     Adrian Florin  DOBRE            Ioana Geanina SERBINOV 
         
 


