
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 106 
din 30 august 2018 

privind aprobarea componenței comisiilor de examinare pentru proba scrisă, clinică sau 

practică, constituite pentru concursul de ocupare a unor funcții de șef secție/șef 

laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.18180/24.08.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, raportul Serviciului Juridic, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere solicitarea Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni 

nr.11952/13.08.2018,  

În conformitate cu prevederile art.19 din Normele privind organizarea concursului ori 

examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu 

din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice 

nr.1406/2006, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. d), coroborate cu cele ale alin.(5) lit. a) pct.3 

şi ale art.97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă componența nominală a comisiilor de examinare pentru proba scrisă, 

clinică sau practică, constituite pentru concursul de ocupare a posturilor de șef de 

secție/șef de laborator din cadrul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” 

Târnăveni, avizat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.70/28.06.2018, conform 

anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Târnăveni, care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                    Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                             SECRETAR 

                    Paul Cosma  
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Nr.18180/24.08.2018 

Dosar II.14 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea componenței comisiilor de examinare pentru proba scrisă, 

clinică sau practică, constituite pentru concursul de ocupare a  

unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul  

Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.70/28.06.2018 s-a avizat organizarea 

concursurilor de ocupare a unor posturi de șef de secție/șef de laborator vacante 

cadrul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni. 

În conformitate cu prevederile art.19 din 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 ulterioare, „Componenţa comisiilor de 

examinare se aprobă de autoritatea în a cărei subordine se află unitatea sanitară 

publică, la propunerea acesteia”. 

Organizarea comisiilor de examinare este reglementată prin dispozițiile art.18, alin.(1)-

(2) din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1406/2006. 

Cu adresa nr.11952/13.08.2018, managerul spitalului Municipal „Dr.Gheorghe 

Marinescu” Tîrnăveni, instituție organizatoare a concursului, ne-a comunicat 

propunerile de constituire a comisiilor de examinare, solicitând promovarea proiectului 

de act administrativ pentru constituirea comisiilor de examinare, etapă necesară 

pentru derularea procedurii de concurs pentru ocuparea posturilor de șef secție/șef 

laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni, 

ce fac obiectul HCJM nr.70/2018. 

Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”d” 

coroborate cu cele ale alin.(5) lit.”a” pct.3 şi ale art.97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței 

comisiilor de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică, constituite pentru 

concursul de ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul 

Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni. 

         

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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Nr.18181/24.08.2018 

Dosar : II.22 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de examinare 

pentru proba scrisă, clinică sau practică,  constituite pentru concursul de ocupare 

a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul  

Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.70/28.06.2018 s-a avizat organizarea 

concursurilor de ocupare a unor posturi de șef de secție/șef de laborator vacante cadrul 

Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni. 

Pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu concursul 

sau examenul se organizează la nivelul unităţii - Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Tîrnăveni, de către managerul unităţii sanitare publice, fiind susţinute în faţa 

comisiilor de examinare constituite în acest scop. 

Potrivit prevederilor art.19 din 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 ulterioare, „Componenţa comisiilor de examinare se aprobă de 

autoritatea în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică, la propunerea acesteia”. 

Organizarea comisiilor de examinare este reglementată prin dispozițiile art.18, alin.(1)-(2) 

din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1406/2006, astfel: 

    „(1) Pentru proba interviu - susţinerea proiectului de management care să permită 

evaluarea capacităţii manageriale a candidatului, comisia de examinare va fi formată din 

comitetul director al unităţii sanitare publice. 

    (2) Pentru proba scrisă, clinică sau practică, componenţa comisiilor de examinare 

pentru medici se stabileşte după cum urmează: preşedinte va fi directorul medical al 

unităţii sanitare publice; membri vor fi: un cadru didactic de predare din disciplina de 

profil, pentru secţiile clinice, sau medic primar în specialitatea respectivă, pentru cele 

neclinice; un medic primar/specialist din unitatea sanitară publică respectivă; un medic 

primar din specialitatea respectivă, desemnat de colegiul medicilor la nivelul colegiului 

teritorial sau al Colegiului Medicilor Municipiului Bucureşti; reprezentantul autorităţii în 

a cărei subordine se află unitatea sanitară publică; secretar va fi un medic.” 

Cu adresa nr.11952/13.08.2018, managerul spitalului Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” 

Tîrnăveni, instituție organizatoare a concursului, ne-a comunicat propunerile de 

constituire a comisiilor de examinare, mai puțin reprezentanții autorității publice 

județene în aceste comisii. 
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Competența consiliului județean de aprobare a componenței comisiilor de examinare este 

reglementată în categoria atribuţiilor privind gestionarea serviciilor publice din subordine, 

prin dispozițiile art.91 alin.(1) lit.”d” coroborate cu cele ale alin.(5) lit.”a” pct.3 şi ale 

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

modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare expunerea de motive 

nr.18180/24.08.2018 privind aprobarea componenței comisiilor de examinare pentru 

proba scrisă, clinică sau practică, constituite pentru concursul de ocupare a unor funcții 

de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Târnăveni, apreciem că, sunt întrunite condiţiile legale pentru supunerea spre 

aprobare a acestui proiect de hotărâre. 

 

 

 

    

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU 

                  Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: şef serviciu Elena Popa /2 ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de 

examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică, constituite pentru 

concursul de ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în 

cadrul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni  

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

expunerea de motive nr.18180/24.08.2018 şi raportul de specialitate 

nr.18181/24.08.2018 al Serviciului Resurse Umane,  

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea 

nr.172/23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care 

precizăm următoarele: 

Potrivit prevederilor art. 19 din Normele privind organizarea concursului ori 

examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de 

serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul MSP nr. 1406/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare, componența comisiilor de examinare 

pentru proba scrisă, clinică sau practică, se aprobă de autoritatea în a cărei 

subordine se află unitatea sanitară publică, la propunerea acesteia. 

Organizarea comisiilor de examinare este reglementată prin dispozițiile  art. 18, 

alin. (1)-(2) din normele arătate mai sus. 

În conformitate cu prevederile art. 3 din HGR nr. 867/2002, privind trecerea unor 

imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi 

Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene 

respective, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, este unitate 

sanitară de interes public județean în subordinea Consiliului Județean Mureș.  

Astfel, prin adresa nr. 11952/13.08.2018, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Târnăveni, a comunicat propunerile privind componența nominală a 

comisiilor de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică, constituite 

pentru concursul de ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în 

cadrul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni.  

Nr.18195/24.08.2018 

Dosar.  VI/D/1  
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În urma verificări proiectului de hotărâre, se remarcă faptul că, componența 

comisiilor de examinare propusă îndeplinește condițiile legale impuse de Normele 

privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de 

secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate 

prin Ordinul MSP nr. 1406/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „d” coroborate cu cele ale alin. (5) lit. 

„a” pct. 3  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș exercită atribuții 

privind gestionarea serviciilor publice din subordine. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din 

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor legale la care 

am făcut mai sus referire, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea 

componenței comisiilor de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică, 

constituite pentru concursul de ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator, 

vacante în cadrul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, poate 

fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

p. DIRECTOR EXECUTIV 

Adriana Farkas  

Șef serviciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Catrinoi Ionuț / 2 ex/ 23.08.2018 
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