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ROMÂNIA     

JUDEŢUL GORJ    

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                 

 

                                                                                            

 

  

HOTĂRÂRE 

pentru constituirea comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor 

la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de secție, precum 

și a unei funcții de medic-șef din cadrul Spitalului 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. 180 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată (r1), 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. 35/2019 privind avizarea solicitării Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Târgu-Jiu de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de conducere 

vacante de şef de secţie, șef de laborator, șef de serviciu și de medic-șef la U.P.U. - SMURD; 

- Prevederile art. 1, art. 8 alin (2), art. 13, art. 18 și art. 19 din Anexa la Normele privind organizarea 

concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu 

din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1406/2006, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile art. 22 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1706/2007 privind conducerea şi 

organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Propunerile unității sanitare publice - Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu cu privire la 

componența comisiilor de concurs/examinare pentru concursurile de ocupare a unor funcții de conducere 

vacante, respectiv șef de secție la Secția Ortopedie și Traumatologie, șef de secție la Secție Chirurgie 

Generală II și medic-șef la U.P.U. - SMURD, înregistrate la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 1899/2020, 

nr. 1900/2020 și nr. 2159/2020; 

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. 1. (1) Se aprobă componența Comisiei de concurs/examinare pentru proba scrisă, clinică sau 

practică a concursului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef de secție la Secția Ortopedie 

și Traumatologie din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, după cum 

urmează: 

1. Dr. Coleașă Nicoleta Simona, director medical în cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu 

- președinte comisie; 

2. Dr. Rădulescu Cătălin, medic primar, specialitatea ortopedie și traumatologie în cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgență Târgu-Jiu - membru comisie;  
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3. Dr. Bușu Lorelai Narcis, medic primar, specialitatea ortopedie și traumatologie în cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgență Târgu-Jiu - membru comisie; 

4. Dr. Dascăl Ion, medic primar, specialitatea ortopedie și traumatologie, desemnat de Colegiul 

Medicilor Gorj - membru comisie; 

5. Hortopan Ramona-Crstina, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie. 

(2) Se desemnează secretar al comisiei prevăzute la alin. (1), doamna dr. Băleanu Ioana Luciana, 

medic specialist - șef de secție la Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

Art. 2. (1) Se aprobă componența Comisiei de concurs/examinare pentru proba scrisă, clinică sau 

practică a concursului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef de secție la Secția Chirurgie 

Generală II din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, după cum 

urmează:  

1. Dr. Coleașă Nicoleta Simona, director medical în cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu 

- președinte comisie;  

2. Dr. Neagu Valentin Constantin, medic primar, specialitatea chirurgie generală în cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgență Târgu-Jiu - membru comisie;  

3. Dr. Dumitrelea Dănuț, medic primar, specialitatea chirurgie generală în cadrul Spitalului Judeţean 

de Urgență Târgu-Jiu - membru comisie; 

4. Dr. Băleanu Vasile, medic primar, specialitatea chirurgie generală, desemnat de Colegiul 

Medicilor Gorj - membru comisie; 

5.  Chircu Sorin-Constantin, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie. 

(2) Se desemnează secretar al comisiei prevăzute la alin. (1), domnul dr. Dinu Constantin Mădălin, 

medic primar, specialitatea urologie, șef de secție la Secția Urologie din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgență Târgu-Jiu. 

 

Art. 3. (1) Se aprobă componența Comisiei de concurs/examinare pentru proba scrisă, clinică sau 

practică a concursului organizat în vederea ocupării funcției vacante de medic-șef la U.P.U. - SMURD 

din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, după cum urmează: 

1. Dr. Coleașă Nicoleta Simona, director medical în cadrul Spitalului Judeţean de Urgență                      

Târgu-Jiu - președinte comisie; 

2. Dr. Capp Claudia, medic primar, specialitatea medicină de urgență în cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Vâlcea - membru comisie;  

3. Dr. Mataca Ilie Daniel, medic specialist, specialitatea medicină de urgență în cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu - membru comisie; 

4. Dr. Nicolae Florin, medic primar, specialitatea medicină de urgență în cadrul Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Vâlcea, desemnat de Colegiul Medicilor Gorj - membru comisie; 

5. Hortopan Ramona-Cristina, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie. 

(2) Se desemnează secretar al comisiei prevăzute la alin. (1), domnul dr. Dinu Constantin Mădălin, 

medic primar, specialitatea urologie, șef de secție la Secția Urologie din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgență Târgu-Jiu. 

 

Art. 4. Pentru proba interviu a concursurilor prevăzute la art. 1, art. 2 și art. 3, componența 

comisiilor de concurs/examinare este alcătuită din membrii Comitetului director al unității sanitare 

publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu,  astfel: 

1. Ec. Vienescu Dumitru - manager; 

2. Dr. Coleașă Nicoleta Simona - director medical; 

3. Ec. Capotă Gigel Gheorghe - director financiar-contabil; 

4. As. Motea Claudia Elena - director de îngrijiri. 

 

Art. 5. Competența de soluționare a eventualelor contestații cu privire la rezultatul concursurilor 

revine comisiilor de concurs/examinare prevăzute la art. 1 - 4, după caz. 

 

Art. 6. Comisiile prevăzute la art. 1 - 4 își vor desfășura activitatea în conformitate cu Normele 

privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de șef de secție, șef de laborator 

sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 
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1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, ce vor fi puse la dispoziția persoanelor implicate, 

prin grija managerului spitalului.  

 

 Art. 7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de membrii comisiilor prevăzute la 

art. 1 - 4. 

 

 Art. 8. Comunicarea prezentei hotărâri către membrii comisiilor de concurs/examinare, respectiv ai 

comisiilor de soluționare a contestațiilor și secretarul acestora va fi asigurată de către Spitalul Județean de 

Urgență Târgu-Jiu, prin compartimentul de specialitate. 

 

 Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică managerului Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, 

precum și Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 

 
PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

Nr. 38 

Adoptată în şedinţa din 28.02.2020 

Cu un număr de 27 voturi  

Din numărul consilierilor prezenți  


