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H O T Ă R Â R E 

privind numirea domnului Csűri József  în funcţia temporar vacantă de director  

al 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 

numirea domnului Csűri József  în funcţia temporar vacantă de director al Centrului 

de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai, nr. 52/P.H. din 23 decembrie 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. 7141 din 23 decembrie 

2020, inițiat ca urmare a concursului organizat în data de 14 decembrie 2020 pentru 

ocuparea funcţiei temporar vacante de director al Centrului de asistenţă medico-

socială Valea lui Mihai, în urma căruia domnul Csűri József  a fost declarat ”admis”, 

- Raportul de specialitate al inspectorului din cadrul compartimentului 

resurse umane din aparatul de specialitate al Primarul Oraşului Valea lui Mihai, 

nr.7142/23 decembrie 2020, 

- prevederile art.10 alin. (1) din Instrucţiunile  nr.1/2003 de aplicare a 

Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă 

medico-sociale, aprobate prin H. G. nr. 412/2003, 

- Anexa nr.2: Familia ocupațională de funcţii bugetare: „Sănătate şi 

asistenţă socială”, Capitolul I: Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă 

medico-socială, Subcapitolul 1: Salarii de bază pentru funcţii de conducere, 

Secţiunea 1: nr.crt.8: Alţi directori – Spitale sub 400 de paturi, din Legea-Cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

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, 

 

 

mailto:primaria.valealuimihai@cjbihor.ro
http://www.valealuimihai.ro/
http://www.ermihalyfalva.ro/


ROMÂNIA 

JUDEȚUL BIHOR 

ORAŞUL VALEA LUI MIHAI 

PRIMAR 
 

2 
Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, Calea Revoluţiei nr. 2 cod:415700 

Tel: 0040259355216, Fax: 0040259355933 

E-mail: primaria.valealuimihai@cjbihor.ro 

http://www.valealuimihai.ro, www.ermihalyfalva.ro 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Numirea domnului CSŰRI JÓZSEF  în funcţia temporar vacantă 

de director al Centrului de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai, pe durata 

determinată, cu începere de la data prezentei, până la încetarea mandatului de 

Viceprimar al oraşului Valea lui Mihai a domnului Karsai József-Attila. 

Art.2: Stabilirea salariului de bază în sumă de 8.123 lei, aferentă funcţiei 

de director grad II. 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- persoana în cauză, 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor, 

- Primarul oraşului Valea lui Mihai, 

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

- la dosar. 

 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

           Baricz-Nánási Ferenc 

                                                                      Contrasemnează pentru legalitate:                                     

                                       SECRETARUL GENERAL  

                             AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                      Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.83 din 29 decembrie 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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