
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

pentru stabilirea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr. 70/2022 privind reglementarea statutului personalului care, 

în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a 

fost încadrat pe perioadă determinată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum și a 

Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 137/2022, la nivelul Spitalului Județean 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 juridice şi administraţie publică; 

 - Raportul de avizare al Comisiei de buget - finanţe; 

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

- Prevederile art. 1 și 2 din  Legea nr. 70/2022 privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării 

de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe 

perioadă determinată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

 - Prevederile art. 172 alin. (7) și art. 180 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi 

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; 

- 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; 

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1334/2022 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi 

a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a Listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa 

medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de 

competenţă; 

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală 

spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind 

aprobarea normativelor de personal; 

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

al unităţii sanitare publice ,,Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri ce decurg din 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe specifice domeniului sănătăţii publice către Consiliul Judeţean Gorj; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 14/2012 pentru aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărâre Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/23.05.2022 pentru stabilirea unor măsuri în vederea ocupării posturilor 

pe durată nedeterminată, de către personalul care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și 

biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuție pe durată determinată în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu - 

Jiu; 

 - Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată 

pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuție, pe perioada determinată, pe perioada stării de alertă sau a 

situațiilor de risc epidemiologic și biologic, întocmit de către managerul și structurile de specialitate ale Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Târgu-Jiu; 

 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. În exercitarea dispozițiilor art. 190 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  pentru punerea în aplicare a Legii nr. 70/2022, corelate cu 

dispozițiile legale ce reglementează atribuțiile managerului unității sanitare publice - Spitalul Județean de Urgență Târgu -

Jiu, în domeniul politicii de personal și al structurilor organizatorice ale spitalului public, se stabilesc următoarele măsuri: 

 

1. În vederea organizării examenului, prevăzut de Legea nr. 70/2022, pentru ocuparea posturilor pe perioadă 

nedeterminată de către personalul care în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și 

biologic, determinate de pandemia de COVID - 19, a ocupat fără concurs posturi de execuție pe durată 

determinată în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, managerul spitalului public va proceda la 

redistribirea personalului încadrat în aceste condiţii pe posturile vacante aprobate în statul de funcţii la nivelul 

structurilor organizatorice permanente, corespunzătoare activităților desfășurate de această unitate sanitară 

publică, în funcţie de nevoile de servicii medicale principale și auxiliare existente. 

 

2. Statul de funcții și organigrama unității sanitare publice vor fi actualizate corespunzător, în funcție de rezultatul 

final al examenelor organizate potrivit Legii nr. 70/2022, prin încadrarea efectivă a personalului care a dobândit 

dreptul de a încheia contracte de muncă pe durată nedeterminată. 

 

3. Managerul unității sanitare publice, anterior organizării examenului prevăzut de Legea nr. 70/2022, va stabili, 

pe categorii și locuri de muncă, numărul de personal ce intră sub incidența acestui act normativ, ce urmează a 

fi redistribuit. 

 

4. Termenele de organizare a examenului prevăzut de Legea nr. 70/2022, stabilite prin regulamentul avizat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/23.05.2022, vor putea fi restrânse, în vederea organizării 

examenului până la data limită a încetării contractelor încheiate pe durată determinată.   

 

Art. 2. Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se transmite managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, Comitetului director 

al unității sanitare publice, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, 

precum şi Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

   COSMIN-MIHAI POPESCU                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                               CRISTINA-ELENA RĂDULEA- ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 144 

Adoptată în şedinţa din 30.05.2022 

Cu un număr de _20_ voturi 

Din numărul consilierilor prezenți 
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