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ROMÂNIA     

JUDEŢUL GORJ    

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                 

                                                                                             

 

HOTĂRÂRE 

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; 

- 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; 

- Solicitarea unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu de avizare a constituirii 

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

ocupare a funcțiilor specifice comitetului director, respectiv a funcției de director medical, a funcției de director 

financiar-contabil și a funcției de director de îngrijiri, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 6280/2021, 
precum și nominalizările reprezentanților celorlalte instituții și organizații profesionale și de sindicat în aceste 

comisii, 

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 avizează constituirea comisiei de concurs/examinare pentru concursul organizat în vederea 

ocupării funcției specifice comitetului director de director medical din cadrul unității sanitare publice - Spitalul 

Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, în următoarea componență: 

1. Căpitănescu Iulia Delia, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - președinte comisie; 

2. Cocheci Ionuț Vasile reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie; 

3. Dr. Panduru Elena Larisa, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Gorj - membru comisie; 

4. Dr. Băleanu Ana, reprezentant al Colegiului Medicilor Gorj - observator; 

5. Ardelean Lucian Alexandru, reprezentant al Sindicatului Sanitas Târgu-Jiu - observator. 

(2) Se avizează constituirea comisiei de soluționare a eventualelor contestații cu privire la rezultatul 

concursului/examenului prevăzut la alin. (1), în următoarea componență: 
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1. Bucă Lică Augustin, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - președinte comisie; 

2. Patachia Simona Florentina, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie; 

3. Dr. Sfîrlează Elena, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Gorj - membru comisie; 

4. Dr. Băleanu Ana, reprezentant al Colegiului Medicilor Gorj - observator; 

5. Ardelean Lucian Alexandru, reprezentant al Sindicatului Sanitas Târgu-Jiu - observator.  

(3) Se desemnează secretar al comisiei prevăzute la alin. (1) și alin. (2), doamna Manea Daniela - consilier 

juridic în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

 

Art. 2. (1) Se avizează constituirea comisiei de concurs/examinare pentru concursul organizat în vederea 

ocupării funcției specifice comitetului director de director financiar-contabil din cadrul unității sanitare publice 

- Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, în următoarea componență: 

1. Blidea Mihaela, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - președinte comisie; 

2. Fîcea Cornel, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie; 

3. Ec. Dumitru Daniela, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Gorj - membru comisie; 

4. Ec. Somnea Mariana, reprezentant al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din 

Romania Filiala Gorj - observator; 

5. Ardelean Lucian Alexandru, reprezentant al Sindicatului Sanitas Târgu-Jiu - observator. 

(2) Se avizează constituirea comisiei de soluționare a eventualelor contestații cu privire la rezultatul 

concursului/examenului prevăzut la alin. (1), în următoarea componență: 

1. Tudorescu Larisa-Cornelia, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - președinte comisie; 

2. Jerca Nicoleta, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie; 

3. Ec. Bâtoancă Elena Corina, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Gorj - membru comisie; 

4. Ec. Somnea Mariana, reprezentant al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din 

Romania Filiala Gorj - observator; 

5. Ardelean Lucian Alexandru, reprezentant al Sindicatului Sanitas Târgu-Jiu - observator.  

(3) Se desemnează secretar al comisiei prevăzute la alin. (1) și alin. (2), doamna Măruță Daniela - 

economist în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

 

Art. 3. Se avizează constituirea comisiei de concurs/examinare pentru concursul organizat în vederea 

ocupării funcției specifice comitetului director de director de îngrijiri din cadrul unității sanitare publice - 

Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, după cum urmează: 

1. Liviu Martin, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - președinte comisie; 

2. Șerban Nicolae, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie; 

3. Dr. Manciu Cătălin Ionuț, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Gorj - membru comisie; 

4. Cosoreci Anghel, reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România Fliala Gorj – observator; 

5. Ardelean Lucian Alexandru, reprezentant al Sindicatului Sanitas Târgu-Jiu - observator. 

(2) Se avizează constituirea comisiei de soluționare a eventualelor contestații cu privire la rezultatul 

concursului/examenului prevăzut la alin. (1), după cum urmează: 

1. Bucă Lică Augustin, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - președinte comisie; 

2. Patachia Simona Florentina, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie; 

3. Ec. Diaconescu Violeta Alina, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Gorj - membru comisie; 

4. Cosoreci Anghel, reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România Fliala Gorj – observator; 

5. Ardelean Lucian Alexandru, reprezentant al Sindicatului Sanitas Târgu-Jiu - observator. 

(3) Se desemnează secretar al comisiei prevăzute la alin. (1) și alin. (2), doamna Olariu Nadiana - 

economist în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

 

Art. 4. Membrii comisiilor prevăzute la art. 1 - 3 și secretariatul acestora își vor desfășura activitatea în 

conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfășurare a concursurilor/examenelor pentru 

ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu și 

Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu, aprobate prin Hotărârea Consiliul 

Judeţean Gorj nr. 69/2019, care va fi pusă la dispoziția persoanelor implicate, prin grija managerului spitalului.  

  

 Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de membrii comisiilor prevăzute la                    

art. 1 - 3 și de secretariatul acestora.  
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 Art. 6. 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. 7. 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. 82 

Adoptată în şedinţa din 28.05.2021 

Cu un număr de 20 voturi  

Din numărul consilierilor prezenți  


