
 

 

ROMÂNIA     

JUDEŢUL GORJ    

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                 

 

                                                   

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 82/2021 pentru avizarea constituirii comisiilor 

 de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele  

de ocupare a funcțiilor specifice comitetului director din cadrul unității sanitare publice  

- Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu 

 

 

Consiliul Judeţean Gorj, 

Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

-  Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

-  Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

-  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administrație publică; 

-  Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate şi asistență socială; 

- Prevederile art. 181 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 15 și art. 16 din Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-

cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din 

spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

- Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile 

administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se 

menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi 

a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile 

administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 

(r2), cu modificările şi completările ulterioare. 

- Hotărârea Consiliul Judeţean Gorj nr. 54/2010 privind preluarea de către Consiliul Judeţean Gorj a managementului 

asistenţei medicale al unităţii sanitare publice ,,Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu”, act administrativ adoptat în aplicarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de 

Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale și a normelor metodologice de aplicare a acesteia; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 69/2019 pentru aprobarea Metodologiei  de organizare şi desfăşurare a 

concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Târgu-Jiu și Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 82/2021 pentru avizarea constituirii comisiilor de concurs/examinare și a 

comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a funcțiilor specifice comitetului director din 

cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu; 

- Solicitarea unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu privind modificarea Hotărârea Consiliului 

Judeţean Gorj nr. 82/2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 12882/2021,  

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                       

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. I. Se modifică alineatul (3) al articolului 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 82/2021 pentru avizarea 

constituirii comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de 

ocupare a funcțiilor specifice comitetului director din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, 

în sensul înlocuirii doamnei Olariu Nadiana - economist în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, desemnat secretar 

al comisiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) și alin. (2) din același act administrativ, cu doamna Horohoianu Emilia - jurist în 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 82/2021 rămân neschimbate.   

 Art. III. Prezenta hotărâre se comunică managerului Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, persoanelor prevăzute la 

art. I, precum și Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

Nr. 125 

Adoptată în şedinţa din 25.08.2021 

Cu un număr de 28 voturi  

Din numărul consilierilor prezenți  


