
 

ROMÂNIA                                                                                                                      PROIECT 

JUDEŢUL GORJ                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                       Secretar al judeţului,     

                                                                                                                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu                                                                                                                     

                                                                                                                     

  

HOTĂRÂRE 

pentru avizarea solicitării Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu de organizare 

a concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de secție 

 

 

 Consiliul Judeţean Gorj, 

 Având în vedere: 

-  Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

-  Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

 -  Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe; 

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

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

- Prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 6 şi art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea 

funcţiei de şef secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului 

sănătăţii publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 24 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor 

privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, 

biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de 

compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi;  

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe 

exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale și normele metodologice de aprobare a 

acesteia; 

- 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. 562/2009 pentru aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate; 

-  Hotărârea Consiliului Judeţean  Gorj nr. 14/2012 pentru aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu; 

-  Solicitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu nr. 31559/2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub 

nr. 13176/2017; 

 În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică  locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

   

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se avizează solicitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu de organizare a 

concursurilor/examenelor pentru ocuparea următoarelor funcţii de conducere vacante: 

1. Funcția de şef de secţie, la  Secția Gastroenterologie; 

2. Funcția de şef de secţie, la  Secția Neonatologie; 

3. Funcția de șef de secție, la Secția Cardiologie. 

    Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Târgu-Jiu. 

 

                  PREŞEDINTE,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

    COSMIN – MIHAI POPESCU                                                     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                                 CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

Nr._____ 

Adoptată în şedinţa din _______________2017 

Cu un număr de __________voturi  

Din totalul numărului de consilieri  



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre pentru avizarea solicitării Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu de 

organizarea concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de secție 

 

 

 

Potrivit prevederilor art. 185 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată 

(r1), cu modificările și completările ulterioare, secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale ale spitalului 

public sunt conduse de un şef de secţie, şef de laborator sau, după caz, şef de serviciu. Aceste funcţii se 

ocupă prin concurs sau examen, după caz, în condiţiile legii, organizat conform normelor aprobate prin 

ordin al ministrului sănătăţii publice. 

 În aplicarea acestor dispoziții legale, ministrul sănătății publice a emis Ordinul 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 unităţile sanitare publice, la art. 6 și art. 13 din anexa la acest act 

normativ precizându-se: 

,,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. 

Solicitările unităţilor sanitare publice de organizare a concursurilor sau examenelor pentru ocuparea 

funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu se avizează de către autoritatea în a cărei 

subordine se află unitatea sanitară.” 

Astfel, în conformitate cu prevederile legale anterior invocate, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 

a transmis Consiliului Județean Gorj solicitarea nr. 31559/2017 de avizare a organizării 

concursurilor/examenelor pentru ocuparea următoarelor funcţii de conducere vacante: 

- funcția de şef de secţie, la  Secția Gastroenterologie; 

- funcția de şef de secţie, la  Secția Neonatologie; 

- funcția de șef de secție, la Secția Cardiologie. 

Solicitarea unităţii sanitare are în vedere competențele ce revin Consiliului Județean Gorj, ca urmare a 

preluării managementului asistenţei medicale al unităţii sanitare publice ,,Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Târgu-Jiu”, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea autorității deliberative nr. 54/2010 - act administrativ 

adoptat în temeiul prevederilor legale privind descentralizarea în sistemul de sănătate și transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 

administraţiei publice locale. 

Până la ocuparea prin concurs a funcțiilor de conducere vacante, coordonarea activității structurilor 

mai sus menționate este asigurată de personalul de specialitate din cadrul unității sanitare publice, delegat de 

către manager, în condițiile legii. 

Astfel, în vederea inițierii de către managerul unității sanitare publice a procedurii de organizare a 

concursurilor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante, se propune Consiliului Județean Gorj avizarea 

solicitării transmise.  

   Față de cele prezentate, supun aprobării autorității deliberative Proiectul de hotărâre pentru avizarea 

solicitării Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a 

funcțiilor de conducere vacante de șef de secție, în forma prezentată.  

 

 

 

                                                

 INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN – MIHAI POPESCU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre pentru avizarea solicitării Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 

de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de 

secție 

 

 Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Judeţean Gorj avizarea solicitării 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a unor 

funcții de conducere vacante de șef de secție. 

 Temeiul legal al avizării este asigurat de: 

- prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată 

(r1),  cu modificările și completările ulterioare, la care se precizează că: 

 Secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale ale spitalului public sunt conduse de un şef de 

secţie, şef de laborator sau, după caz, şef de serviciu. Aceste funcţii se ocupă prin concurs sau examen, 

după caz, în condiţiile legii, organizat conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii 

publice; (alin.1) 

În spitalele publice funcţiile de şef de secţie, şef de laborator, asistent medical şef sunt funcţii de 

conducere şi vor putea fi ocupate numai de medici, biologi, chimişti şi biochimişti sau, după caz, 

asistenţi medicali, cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea respectivă. 

- prevederile art. 6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru 

ocuparea funcţiei de şef secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, 

aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1406/2006, 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. 

Solicitările unităţilor sanitare publice de organizare a concursurilor sau examenelor pentru 

ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu se avizează de către autoritatea în 

a cărei subordine se află unitatea sanitară”; 

- prevederile art. 24 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru 

aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de 

medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a 

funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, 

respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările și 

completările ulterioare; 

,,Funcțiile de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu din unitățile sanitare cu paturi se 

ocupă pe bază de concurs, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice nr. 

1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru 

ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, cu 

modificările ulterioare”; (alin. 2)  

- prevederile 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 

normele metodologice de aprobare a acesteia, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 562/2009 pentru 

aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate, reglementări  normative în temeiul 

cărora, prin Hotărârea nr. 54/2010, a fost aprobată preluarea de către Consiliul Judeţean Gorj a 

managementului asistenţei medicale al unităţii sanitare publice ,,Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-

Jiu”, Consiliul Judeţean Gorj dobândind calitatea de autoritate a administraţiei publice locale cu reţea 

sanitară proprie. 



 

În aplicarea dispozițiilor legale mai sus invocate, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu a 

transmis Consiliului Județean Gorj solicitarea nr. 31559/2017 de avizare a organizării 

concursurilor/examenelor pentru ocuparea următoarelor funcţii de conducere vacante: 

- funcția de şef de secţie, la  Secția Gastroenterologie; 

- funcția de şef de secţie, la  Secția Neonatologie; 

- funcția de șef de secție, la Secția Cardiologie. 

Solicitarea unităţii sanitare are în vedere competențele ce revin Consiliului Județean Gorj, ca 

urmare a preluării managementului asistenţei medicale al unităţii sanitare publice ,,Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Târgu-Jiu”, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea autorității deliberative nr. 54/2010 - act 

administrativ  adoptat în temeiul prevederilor legale privind descentralizarea în sistemul de sănătate și 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către 

autorităţile administraţiei publice locale. 

Până la ocuparea prin concurs a funcțiilor de conducere vacante, coordonarea activității 

structurilor mai sus menționate este asigurată de personalul de specialitate din cadrul unității sanitare 

publice, delegat de către manager, în condițiile legii. 

Astfel, în vederea inițierii de către managerul unității sanitare publice a procedurii de organizare 

a concursurilor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante, se propune Consiliului Județean Gorj 

avizarea solicitării transmise.  

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale, și propunem 

adoptarea Proiectului de hotărâre pentru avizarea solicitării Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu de 

organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de secție,  

în forma prezentată.                                                                                                       

                                                   

 

 

  

Direcţia tehnico-economică, 

dezvoltare regională şi relaţii externe 

Director executiv, 

Stricescu Daniela 

 

 

 

Direcţia juridică 

şi dezvoltarea capacităţii administrative 

Director executiv, 

Marcău Costel 

Serviciul resurse umane, 

managementul funcţiei publice, IT, 

șef serviciu 

Slivilescu Lidia 
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