
ROMÂNIA                                                                                                                               

JUDEŢUL GORJ                                                                                                    

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                                                                                                  

                      

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

 Spitalului Județean 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 administrație publică; 

 - Solicitările managerului Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu nr. 3302/2021, nr. 6079/2021, nr. 7788/2021 și nr. 8256/ 

2021, înregistrate la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1427/2021, nr. 1975/2021, nr. 2453/2021 și nr.2697/2021; 

 - Prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c), și art. 191 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 

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

- Prevederile art. 180 alin. (1) lit. a) şi b), și art. 207 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală 

spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea 

normativelor de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi 

trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile art. 25 din Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului sănătății nr. 1312/250/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii 

serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului 

de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului; 

- Ordinul ministrului sănătăţii 2171/181/M.223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi 

funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata 

personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 14/2012 pentru aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului 

Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul 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. 1. Se modifică Organigrama și Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, conform anexelor nr. 1 și 

nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 14/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se 

înlocuiesc cu anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de managerul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică managerului Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, precum și Instituției Prefectului 

- Județul Gorj. 

 

                   PREŞEDINTE,                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

      COSMIN-MIHAI POPESCU                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                            CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

Nr. 25 

Adoptată în şedinţa din 26.02.2021 

Cu un număr de 26 voturi  

Din numărul consilierilor prezenți  

 


