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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea conducerii interimare a Centrului de 

asistenţă medico-socială – Valea lui Mihai 

 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai  

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai privind 

aprobarea unor măsuri pentru asigurarea conducerii interimare a Centrului de 

asistenţă medico-socială – Valea lui Mihai, nr. 48/P.H. din 10 noiembrie 2020, avizat 

de Comisia de specialitate juridică, protecţie socială, sănătate şi familie a Consiliului 

Local al Oraşului Valea lui Mihai 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 6220 din 10 noiembrie 

2020, inițiat ca urmare a alegerii la data de 02 noiembrie 2020, în funcţia de 

Viceprimar al oraşului Valea lui Mihai, a domnului Karsai József-Attila – director al 

Centrului de asistenţă medico-socială – Valea lui Mihai,  

- Raportul de specialitate al Secretarului general al Oraşului Valea lui 

Mihai, nr.6222/10 noiembrie 2020, 

- prevederile Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea 

unităţilor de asistenţă medico-sociale aprobate cu H.G. nr.412/2003, precum şi ale 

Instrucţiunilor nr.1/2003 de aplicare a acestor norme, 

- dispoziţiile art.91 alin.(3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 

publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

- prevederile art. 209 alin. (1) şi alin. (4) coroborate cu prevederile art. 152 

alin. (7) şi ale art.227 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  cu 

modificările şi completările ulterioare şi comunicarea de renunţare a d-lui Karsai 

Jozsef-Attila la funcţia de director al Centrului de asistenţă medico-socială Valea lui 

Mihai, înregistrată sub nr.6072/02 noiembrie 2020, 

În baza art. 129 alin.(7) lit. b, art.139 şi art.196 alin. (1) lit. a din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Pe timpul exercitării mandatului de Viceprimar al oraşului Valea 

lui Mihai, se suspendă numirea domnului Karsai József-Attila în funcţia de Director 

al Centrului de asistenţă medico-socială – Valea lui Mihai. 

Art.2: Delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei de director al 

Centrului de asistenţă medico-socială d-nei BOROŞ OLTEA-CRISTINA, cu 

începere de la data prezentei, până la numirea în funcţie pe perioadă determinată a 

persoanei care va promova concursul pentru ocuparea acestei funcţii. 

Art.3: Constituirea comisiei de concurs pentru examinarea candidaţilor 

pentru funcţia de director al Centrului de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai, în 

următoarea componenţă: 

- doi reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai - din 

care unul secretar al comisiei:  

- dl. Csengeri Csongor-Antal – consilier local, 

- dl. Kovacs Attila – consilier local 

- un reprezentant al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate - Bihor 

- un reprezentant al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială - 

Bihor 

- un reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică - Bihor 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu:  

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor 

- Primarul oraşului Valea lui Mihai 

- Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate 

- Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială – Bihor 

- Direcţia de Sănătate Publică – Bihor 

- se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro     

- la dosar. 
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      Contrasemnează pentru legalitate:                                     

             Baricz-Nánási Ferenc                                   SECRETARUL GENERAL 

                                                                                AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                       Todor Maria  

 

Nr.77 din 16 noiembrie 2020   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 17 

Hotărârea a fost adoptată cu:   17 voturi PENTRU 

                             0 voturi ÎMPOTRIVĂ    
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