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HOTĂRÂRE 

pentru validarea rezultatelor concursurilor organizate în vederea ocupării unor funcții de conducere vacante 

de șef de secție și șef de serviciu 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-finanţe; 

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

- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate şi asistenţă socială; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 54/2010 pentru aprobarea preluării managementului asistenţei 

medicale al unităţii sanitare publice ,,Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu”, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri ce decurg din transferul de atribuţii şi competenţe specifice domeniului sănătăţii publice către Consiliul 

Judeţean Gorj; 

- Prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 9 din Anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1406/2006 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef secţie, şef de laborator 

sau şef de serviciu din unitățile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- Rezultatele finale ale concursurilor organizate în vederea ocupării unor funcţii de conducere vacante 

de șef de secție și șef de serviciu din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, 

consemnate în procesele-verbale nr. 25671/08.07.2022 și nr. 25690/08.07.2022, întocmite de comisiile de 

concurs, 

 În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

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

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se validează rezultatul concursului organizat în vederea ocupării funcţiei vacante de șef de secție 

la Secția Oftalmologie din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, astfel cum 

este consemnat în Procesul-verbal nr. 25671/08.07.2022, întocmit de comisia de concurs, potrivit căruia doamna 

dr. Barbu Letiția Elena a obţinut 314,50 puncte, fiind declarată ,,admis”. 

Art. 2. Se validează rezultatul concursului organizat în vederea ocupării funcţiei vacante de șef de 

serviciu la Serviciul de Medicină Legală din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență 

Târgu-Jiu, astfel cum este consemnat în Procesul-verbal nr. 25690/08.07.2022, întocmit de comisia de concurs, 

potrivit căruia domnul dr. Dijmărescu Florin Daniel a obţinut 323,00 puncte, fiind declarat ,,admis”. 

Art. 3. În baza prezentei hotărâri, managerul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență 

Târgu-Jiu va emite decizie de numire în funcţie a persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2. 

Art. 4. La numirea în funcţie, şeful de secţie și șeful de serviciu vor încheia cu unitatea sanitară publică 

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, reprezentată prin manager, contracte de administrare, în condițiile 

legislației specifice. 

           Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica managerului unității sanitare publice - Spitalul 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. 177  

Adoptată în şedinţa din 28.07.2022 

Cu un număr __30____ de voturi 

Din numărul consilierilor prezenți 


