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CONSILIUL JUDEȚEAN                                                 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Gorj în Consiliul de 

administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun al Direcției juridice, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice și al Serviciul resurse umane, managementul funcției publice 

și al unităților sanitare preluate, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Gorj; 

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

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

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 55/09.07.2010 pentru aprobarea preluării 

managementului asistenței medicale al unității sanitare publice “Spitalul Județean de Urgență 

Tg-Jiu”, precum și pentru stabilirea unor măsuri ce decurg din transferul ansamblului de 

atribuții și competențe specifice domeniului sănătății publice către Consiliul Județean Gorj; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 9/31.01.2019 privind încetarea calității de 

membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a 

reprezentanților Consiliului Județean Gorj; 

- Prevederile art. 187 alin. (2), (5) și (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE  

Art. 1. Se desemnează în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu, următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj: 

1. Cornoiu Sabin, membru; 

2. Tudorescu Larisa Cornelia- economist, membru. 



Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile art. 5 alin. (2) 

și (4) din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 55/09.07.2010 pentru aprobarea preluării 

managementului asistenței medicale al unității sanitare publice “Spitalul Județean de Urgență 

Tg-Jiu”, precum și pentru stabilirea unor măsuri ce decurg din transferul ansamblului de 

atribuții și competențe specifice domeniului sănătății publice către Consiliul Județean Gorj se 

modifică în mod corespunzător. 

Art. 3. Persoanele nominalizate la art. 1, împreună cu Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art. 1,  compartimentelor 

de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Spitalului Județean 

de Urgență Tg-Jiu și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

       PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

      Secretarul General al Județului, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 10 

Adoptată în ședința din data de 31.01.2020 

Cu un număr de 19 voturi 

Din numărul consilierilor județeni prezenți 

 


