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HOTĂRÂRE 
pentru validarea rezultatelor concursurilor organizate în vederea ocupării unor funcții de conducere vacante  
de șef de secție, precum și a unei funcții de medic-șef din cadrul Spitalului 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, precum și a unei funcții de medic-șef la U.P.U. - SMURD din cadrul unității sanitare publice - Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, consemnate în procesele-verbale nr. 8020/06.03.2020, nr. 8820/13.03.2019 și                    
nr. 9563/19.03.2020, 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 Ortopedie și Traumatologie din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, astfel 
cum este consemnat în Procesul-verbal nr. 8020/06.03.2020, întocmit de comisia de concurs, potrivit căruia domnul                    
dr. Niculescu Bogdan a obţinut 346,30 puncte, fiind declarat ,,admis”. 

Art. 2. Se validează rezultatul concursului organizat în vederea ocupării funcţiei vacante de șef de secție la 
Secția Chirurgie Generală II din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, astfel cum 
este consemnat în Procesul-verbal nr. 8820/13.03.2020, întocmit de comisia de concurs, potrivit căruia domnul                   
dr. Soare Claudiu Gabriel, a obţinut 325,75 puncte, fiind declarat ,,admis”. 

Art. 3. Se validează rezultatul concursului organizat în vederea ocupării funcţiei vacante de medic-șef la 
U.P.U. - SMURD din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, astfel cum este 
consemnat în Procesul-verbal nr. 9563/19.03.2020, întocmit de comisia de concurs, potrivit căruia doamna dr. Huzu 
Maddy Andreea a obţinut 328,00 puncte, fiind declarată ,,admis”. 

Art. 4. În baza prezentei hotărâri, managerul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență                  
Târgu-Jiu, va emite deciziile de numire în funcţie a persoanelor nominalizate la art. 1, art. 2 și art. 3. 

Art. 5. La numirea în funcţie, şefii de secţie și medicul-șef vor încheia cu unitatea sanitară publică - Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, reprezentată prin manager, contracte de administrare, în condițiile legislației 
specifice. 
              Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica managerului unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de 
Urgență Târgu-Jiu, persoanelor nominalizate la art. 1 - 3, precum și Instituției Prefectului - Județul Gorj.  
 
                     PREŞEDINTE,                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
        COSMIN-MIHAI POPESCU                                              SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI,   
                                                                                                   CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
Nr.___ 
Adoptată în şedinţa din ________ 
Cu un număr de ______ voturi 
Din numărul consilierilor prezenți 
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REFERAT DE APROBARE 
a Proiectului de hotărâre pentru validarea rezultatelor concursurilor organizate în vederea ocupării  
unor funcții de conducere vacante de șef de secție, precum și a unei funcții de medic-șef din cadrul  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 
 

În conformitate cu dispozițiile art. 13 din Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1406/2006 
pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de 
secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare, 
și dispozițiile art. 22 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităților 
şi compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului 
Județean Gorj nr. 35/2019 a fost avizată organizarea, de către unitatea sanitară publică - Spitalul Județean de 
Urgență Târgu-Jiu, a concursurilor de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de secție, șef de 
laborator, șef de serviciu și de medic-șef la U.P.U. - SMURD, iar ulterior, prin Hotărârea nr. 38/2020 a fost 
desemnat reprezentantul Consiliului Județean Gorj în comisiile de concurs pentru ocuparea unor funcții de 
conducere vacante, respectiv șef de secție la Secția Ortopedie și Traumatologie, șef de secție la Secția Chirurgie 
Generală II și medic-șef la U.P.U. - SMURD și a fost aprobată componența acestor comisii. 

Actele administrative mai sus precizate au fost comunicate managerului spitalului, care, în conformitate 
cu dispozițiile legale aplicabile, a asigurat condițiile necesare pentru desfășurarea la nivelul unității sanitare 
publice a concursurilor de ocupare a acestor funcții de conducere vacante. 

Potrivit prevederilor art. 9 din Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1406/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, candidaţii declaraţi reuşiţi la concursul sau la examenul de ocupare a 
funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu sunt numiţi în funcţie prin decizie emisă de 
managerul spitalului, pe baza validării rezultatelor concursului sau examenului de către autoritatea în a cărei 
subordine se află unitatea sanitară publică.  

În acest sens, după finalizarea procedurilor de organizare și desfășurare a concursurilor, managerul 
spitalului a transmis Consiliului Județean Gorj, în vederea validării, rezultatele acestor concursuri, consemnate în 
următoarele procese-verbale întocmite de comisiile de concurs/examinare constituite pentru cele trei probe: proba 
interviu, proba scrisă și proba clinică sau practică:  

1. Procesul-verbal nr. 8020/06.03.2020, întocmit la finalizarea Concursului pentru ocuparea postului 
vacant corespunzător funcției de șef de secție la Secția Ortopedie și Traumatologie, potrivit căruia domnul                
dr. Niculescu Bogdan a obţinut 346,30 puncte, fiind declarat ,,admis”; 

2. Procesul-verbal nr. 8820/13.03.2020, întocmit la finalizarea Concursului pentru ocuparea postului 
vacant corespunzător funcției de șef de secție la Secția Chirurgie Generală II, potrivit căruia domnul dr. Soare 
Claudiu Gabriel a obţinut 325,75 puncte, fiind declarat ,,admis”; 

3. Procesul-verbal nr. 9563/19.03.2020, întocmit la finalizarea Concursului organizat pentru ocuparea 
postului vacant corespunzător funcției de medic-șef la U.P.U. - SMURD, potrivit căruia doamna dr. Huzu Maddy 
Andreea a obţinut 328,00 puncte, fiind declarată ,,admis”. 

Astfel, în temeiul dispozițiilor legale anterior invocate, propunem validarea de către autoritatea 
deliberativă - Consiliul Județean Gorj a rezultatelor concursurilor organizate la nivelul unității sanitare publice - 
Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu pentru ocuparea a două funcții de conducere vacante de șef de secție, și a 
unei funcții de medic-șef, așa cum au fost consemnate în procesele-verbale întocmite de comisiile de 
concurs/examinare. 

În baza validării, candidații admiși vor fi numiți în funcție prin decizie emisă de managerul spitalului, 
urmând a încheia cu spitalul public, reprezentat de manager, un contract de administrare cu durata de 4 ani, în 
condițiile legislației specifice. 

Față de cele prezentate, supun aprobării Consiliului Județean Gorj, Proiectul de hotărâre pentru validarea 
rezultatelor concursurilor organizate în vederea ocupării unor funcții de conducere vacante de șef de secție, 
precum și a unei funcții de medic-șef din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu. 
 

INIȚIATOR, 
 PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre pentru validarea rezultatelor concursurilor organizate în vederea ocupării  

unor funcții de conducere vacante de șef de secție, precum și a unei funcții de medic-șef 
 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 

 
 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune Consiliului Județean Gorj validarea rezultatelor 
examenelor organizate în vederea ocupării unor funcţii de conducere vacante de şef de secţie, precum și a 
unei funcții de medic-șef din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu. 

Temeiul legal este asigurat de: 
- prevederile art. 6, art. 7 și art. 9 din Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1406/2006 

pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef 
de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările și completările 
ulterioare, potrivit cărora: 

Pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu concursul sau examenul 
se organizează la nivelul unităţii respective de către managerul unităţii sanitare publice;  (art. 6) 

Concursurile sau examenele se susţin în faţa comisiilor de examinare constituite potrivit dispoziţiilor 
prezentelor norme;  (art. 7) 

Candidaţii declaraţi reuşiţi la concursul sau la examenul de ocupare a funcţiei de şef de secţie, şef de 
laborator sau şef de serviciu sunt numiţi în funcţie prin decizie emisă de managerul spitalului, pe baza 
validării rezultatelor concursului sau examenului de către autoritatea în a cărei subordine se află unitatea 
sanitară publică; (art. 9) 

- prevederile art. 22 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea 
unităților şi compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 
cărora ,,Funcţia de medic-şef al UPU se ocupă prin concurs sau examen, după caz, în condiţiile legii, 
organizat conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.” 

În conformitate cu dispozițiile art. 13 din Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1406/2006 
pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef 
de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările și completările 
ulterioare, și dispozițiile legale mai sus invocate, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 35/2019 a fost 
avizată organizarea, de către unitatea sanitară publică - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, a 
concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de secție, șef de laborator, 
șef de serviciu și de medic-șef la U.P.U. - SMURD, iar ulterior, prin Hotărârea nr. 38/2020, a fost desemnat 
reprezentantul Consiliului Județean Gorj în comisiile de concurs pentru ocuparea unor funcții de conducere 
vacante, respectiv șef de secție la Secția Ortopedie și Traumatologie, șef de secție la Secție Chirurgie 
Generală II și medic-șef la U.P.U. - SMURD, și a fost aprobată componența acestor comisii. 

Actele administrative mai sus precizate au fost comunicate managerului spitalului, care, în 
conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, a asigurat condițiile necesare pentru desfășurarea la nivelul 
unității sanitare publice a concursurilor de ocupare a acestor funcții de conducere vacante. 

Potrivit prevederilor art. 9 din Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1406/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, candidaţii declaraţi reuşiţi la concursul sau la examenul de ocupare 
a funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu sunt numiţi în funcţie prin decizie emisă de 
managerul spitalului, pe baza validării rezultatelor concursului sau examenului de către autoritatea în a 
cărei subordine se află unitatea sanitară publică.  

În acest sens, după finalizarea procedurilor de organizare și desfășurare a concursurilor, managerul 
spitalului a transmis Consiliului Județean Gorj, în vederea validării, rezultatele acestor concursuri, 
consemnate în următoarele procese-verbale întocmite de comisiile de concurs/examinare constituite pentru 
cele trei probe: proba interviu, proba scrisă și proba clinică sau practică:  

1. Procesul-verbal nr. 8020/06.03.2020, întocmit la finalizarea Concursului pentru ocuparea postului 
vacant corespunzător funcției de șef de secție la Secția Ortopedie și Traumatologie, potrivit căruia domnul                
dr. Niculescu Bogdan a obţinut 346,30 puncte, fiind declarat ,,admis”; 
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2. Procesul-verbal nr. 8820/13.03.2020, întocmit la finalizarea Concursului pentru ocuparea postului 
vacant corespunzător funcției de șef de secție la Secția Chirurgie Generală II, potrivit căruia domnul dr. 
Soare Claudiu Gabriel a obţinut 325,75 puncte, fiind declarat ,,admis”; 

3. Procesul-verbal nr. 9563/19.03.2020, întocmit la finalizarea Concursului organizat pentru ocuparea 
postului vacant corespunzător funcției de medic-șef la U.P.U. - SMURD, potrivit căruia doamna dr. Huzu 
Maddy Andreea a obţinut 328,00 puncte, fiind declarată ,,admis”. 

Astfel, în temeiul dispozițiilor legale anterior invocate, propunem validarea de către autoritatea 
deliberativă - Consiliul Județean Gorj a rezultatelor concursurilor organizate la nivelul unității sanitare 
publice - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu pentru ocuparea a două funcții de conducere vacante de șef 
de secție, și a unei funcții de medic-șef, așa cum au fost consemnate în procesele-verbale întocmite de 
comisiile de concurs/examinare. 

În baza validării, candidații admiși vor fi numiți în funcție prin decizie emisă de managerul spitalului, 
urmând a încheia cu spitalul public, reprezentat de manager, un contract de administrare cu durata de 4 ani, 
în condițiile legislației specifice.  

Față de cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale și propunem aprobarea 
Proiectului de hotărâre pentru validarea rezultatelor concursurilor organizate în vederea ocupării unor funcţii 
de conducere vacante de șef de secție, precum și a unei funcții de medic-șef din cadrul unității sanitare 
publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, în forma prezentată. 

 
 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității                                                                                   
administrative și achiziții publice 

Director executiv, 
Marcău Costel 

 
 
 

Serviciul resurse umane, managementul 
funcției publice și al unităților sanitare preluate 

Șef serviciu, 
Slivilescu Lidia 

 
 

Compartimentul de management al unităților sanitare 
preluate, monitorizare indicatori, salarizare 

Consilier superior, 
Andrei Daniela 
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