
 

NOTĂ: 

 

RECTIFICARE 

la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 195/18.12.2020 pentru modificarea Organigramei și 

Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu 

 

         La Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 195/18.12.2020 pentru modificarea 

Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” 

- comuna Runcu, se face următoarea rectificare, în cuprinsul Anexei nr. 2 la poziția nr. 122 din 

Statul de funcții, în sensul redactării corecte a denumirii funcției contractuale de execuție și a 

specialității studiilor, astfel: 

       -  la poziția nr. 122 din Anexa nr. 2 - Statul de funcții, în loc de ,,psiholog clinician 

debutant, specialitatea psihologie”, se va citi ,,psiholog stagiar, specialitatea psihologie clinică”. 

 

           MOTIVARE: 

     Rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 195/18.12.2020 pentru modificarea 

Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - 

comuna Runcu, în forma enunţată mai sus, se impune în vederea îndreptării unei erori materiale 

intervenite la redactarea cuprinsului  de la poziția nr. 122 din Anexa nr. 2 - Statul de funcții, ce vizează 

denumirea funcției contractuale de execuție și a specialității studiilor, conform prevederilor pct. I                  

lit. A nr. crt. 34 din Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor 

privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din 

unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare. 

       Având în vedere regimul de publicare și comunicare a actelor administrative emise de 

autorităţile administraţiei publice locale, reglementat de prevederile art. 197 din Ordonanţa de urgenţă 

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

rectificarea enunţată mai sus s-a efectuat prin adaptarea corespunzătoare a dispoziţiilor Legii                       

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 

(r2), cu modificările şi completările ulterioare. 

      Prezenta rectificare se va consemna în procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Gorj din data de 29.01.2021 şi va fi supusă unei proceduri de comunicare şi publicare 

identică cu cea a hotărârii a cărei rectificare s-a efectuat. 

 

            PREŞEDINTE,    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Cosmin-Mihai Popescu           Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  

 

 


