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ANUNŢ

Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Colentina a fost convocat, potrivit
Legii 95/2006, Capitolul lll, art.186, al.10, în ședință, pentru luni, 05.03.2018, ora 9.00,
pentru a lua act de demisia din funcția de președinte al Consiliului de Administrație, a dnei Elena-Daniela Georgescu.
Membrii Consiliului de Administrație al Spitalului vor alege noul președinte al
Consiliului de Administrație.
Potrivit Dispoziției Primarului General al Municipiului București, nr. 1504 din
23.10.2017, cu privire la Regulamentul de Organizare și Desfășurare a concursului
pentru ocuparea funcției de manager, cap. 2, art. 6, al. 2, Președintele Consiliului de
Administrație este și Președintele Comisiei de concurs.
Conform procedurilor legale, Consiliul de Administrație va propune anularea
concursului și va stabili data următoarei ședințe în care se va anunța un nou calendar de
concurs.
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CONVOCARE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Colentina ia act de demisia
din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a d-nei Elena-Daniela
Georgescu și convoacă ședința Consiliului de Administrație, pentru luni,
05.03.2018, ora 9.00, pentru a propune și a vota noul președinte.
Având în vedere că nu s-a respectat calendarul de concurs, pentru funcția de
manager, anunțat de Consiliul de Administrație, în data de 22.01.2018, se va
propune anularea concursului și se va stabili data viitoarei ședințe unde se va
decide un nou calendar de concurs.

Vă așteptăm la ședința de luni.
Cu deosebit respect,
Bogdan-Alexandru Botezatu - Membru CA
Elena-Daniela Georgescu - Membru CA
Bogdan Socea - Membru CA

