
ROMÂNIA                                                                                                                         

JUDEŢUL GORJ                                                                                                  

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

HOTĂRÂRE 

pentru avizarea solicitărilor Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu de organizare a concursurilor/ 

examenelor de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de serviciu și șef de secție  

 

 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. 185 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 6 şi art. 13 din Anexa la Normele metodologice privind organizarea concursului ori 

examenului pentru ocuparea funcţiei de şef 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. 24 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea 

metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, 

farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de 

laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile 

sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile art. 1 pct. 3 lit. b) din Ordinul ministrului sănătății nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor 

comitetului director din cadrul spitalului public; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și 

competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale și normele 

metodologice de aprobare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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 și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 562/2009 pentru aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de 

sănătate; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 14/2012 pentru aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii 

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Solicitările Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu nr. 43028/2019 și nr. 1376/2020, înregistrate la 

Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 17686/2019 și nr. 1376/2020, 

 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică  locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
   

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se avizează solicitările Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu de organizare a concursurilor/ 

examenelor pentru ocuparea următoarelor funcţii de conducere vacante: 

1. Șef de serviciu la Serviciul Anatomie Patologică; 

2. Șef de secție la Secția Boli Infecțioase. 

    Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de managerul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Târgu-Jiu. 

    Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică managerului Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, precum și 

Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 

                  PREŞEDINTE,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

    COSMIN-MIHAI POPESCU                                           SECRETAR GENERALAL JUDEŢULUI, 

                                                                               CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

Nr. 12 

Adoptată în şedinţa din 31.01.2020 

Cu un număr de 19 voturi  

Din numărul consilierilor prezenți  


