HOTĂRÂREA NR. 8
din 31 ianuarie 2019
privind avizarea organizării concursului 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.1890/25.01.2019 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.16557/2018,
Ținând cont de prevederile art.185 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de
cele ale art.13 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 avizează organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de șef de secție/șef
de laborator din cadrul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni,
cuprinse în anexa 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
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

Nr. 1890/25.01.2019
Dosar II/22

EXPUNERE DE MOTIVE
privind avizarea organizării concursului de ocupare a unor funcții de șef secție/șef
laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni
Cu adresa nr.8712/18.06.2018, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni
solicită aviz pentru desfășurarea concursului de ocupare a 12 funcții de șef de secție/șef de
laborator, după cum urmează:
 șef de secție – Medicină internă;
 șef de secție – Chirurgie generală;
 șef de secție – Obstetrică ginecologie;
 șef de secție – Neurologie – neurologie cronici;
 șef de secție – Psihiatrie I cronici;
 șef de secție – Psihiatrie II acuți;
 șef de secție – Psihiatrie III cronici (de lungă durată);
 șef de secție – Psihiatrie IV cronici (de lungă durată);
 șef de secție – Pediatrie;
 șef de secție – Medicină internă cronici;
 șef de laborator – Laboratorul de analize medicale;
 șef de laborator – Laboratorul de radiologie și imagistică medicală.
Prin Ordinul ministrului sănătății publice nr.1406/2006 cu modificările ulterioare, au fost
aprobate Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei
de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice.
Precizăm că, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.70/28.06.2018 s-a avizat
organizarea concursului de ocupare a posturilor de șef de secție/șef de laborator, vacante în
cadrul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni însă, această procedură nu a
fost finalizată.
Pentru demararea unei noi proceduri de selecție, cu adresa nr.16557/2018, Conducerea
Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni a solicitat un nou aviz de demarare
a procedurii de concurs pentru ocuparea celor 12 posturi de sef secție/șef laborator,
vacante în cadrul spitalului.
În conformitate cu dispozițiile art.13 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 actul normativ anterior amintit „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”.
Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind
avizarea organizării concursului de ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator,
vacante în cadrul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Nr.1891 din 25.01.2019
Dosar : II.16

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind avizarea organizării concursului de ocupare a unor
funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal
„Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni

Potrivit prevederilor art.185 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, 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”.
Şefii de secţie au ca atribuţii îndrumarea şi realizarea activităţii de acordare a îngrijirilor
medicale în cadrul secţiei respective şi răspund de calitatea actului medical, precum şi
atribuţiile asumate prin contractul de administrare.
Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de
secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice au fost aprobate prin
Ordinul ministrului sănătății publice nr.1406/2006.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.70/28.06.2018 s-a avizat organizarea concursului
de ocupare a posturilor de șef de secție/șef de laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal
„Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni.
În aceeași perioadă instituția sanitară în cauză a solicitat operarea unor modificări în structura
organizatorică a unității. Aceste modificări au fost avizate de Ministerul Sănătății și aprobate
prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.480/22.10.2018 și includ inclusiv
modificarea denumirii unor secții.
Din acest considerent, cu intenția de a evita un viciu de procedură, conducerea Spitalului
Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni a suspendat procedura de concurs demarată
prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.70/28.06.2018 și, prin adresa nr.16557/2018 a
solicitat un nou aviz pentru desfășurarea concursului de ocupare a 10 funcții de șef de secție și
2 funcții de șef de laborator, după cum urmează:
 șef de secție – Medicină internă;
 șef de secție – Chirurgie generală;
 șef de secție – Obstetrică ginecologie;
 șef de secție – Neurologie – neurologie cronici;
 șef de secție – Psihiatrie I cronici;
 șef de secție – Psihiatrie II acuți;
 șef de secție – Psihiatrie III cronici (de lungă durată);
 șef de secție – Psihiatrie IV cronici (de lungă durată);
 șef de secție – Pediatrie;
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 șef de secție – Medicină internă cronici;
 șef de laborator – Laboratorul de analize medicale;
 șef de laborator – Laboratorul de radiologie și imagistică medicală.
La acest moment, funcțiile mai sus menționate sunt exercitate prin delegare, în baza deciziei
managerului spitalului. Această delegare are ca temei legal dispozițiile art.185, alin.(9) din
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, potrivit cărora „În cazul în care la
concurs nu se prezintă niciun candidat sau nu este declarat câştigător niciun candidat în
termenul legal, managerul spitalului public va delega o altă persoană în funcţia de şef de
secţie, şef de laborator sau şef de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, interval în
care se vor repeta procedurile prevăzute la alin. (1)”, respectiv concurs sau examen, după
caz.
Menționăm că, în conformitate cu dispozițiile art.13 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 ulterioare, „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”.
Prin urmare, luând în considerare aspectele mai sus enunțate, fundamentările individuale
prezentate de conducerea spitalului pentru fiecare dintre cele 12 posturi precum şi expunerea
de motive nr.1890/25.01.2019 privind avizarea organizării concursului 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.

ȘEF SERVICIU
Elena Popa

Întocmit: şef serviciu Elena Popa /2 ex.
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Nr.1867/25.01.2019
Dosar. VI/D/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind avizarea organizării concursului 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,
cu expunerea de motive nr.1890/25.01.2019 și raportul de specialitate 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 verificarea legislației primare și secundare
incidente, în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de
competență incidente activității autorității deliberative și respectarea normelor de
tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm
următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în
adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.185 alin.(1) din
Legea privind reforma în domeniul sănătăţii nr.95/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, art.13 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 ulterioare, art.91, alin.(1), lit.”d” coroborate
cu cele ale alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit art.185 alin.(1) din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii nr.95/2006,
cu modificările şi 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.
În conformitate cu dispozițiile art.13 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 ulterioare, 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.
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Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.70/28.06.2018 s-a avizat organizarea
concursului de ocupare a posturilor de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul
Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni.
Însă, în aceeași perioadă unitatea sanitară a solicitat și operarea unor modificări în
structura organizatorică a spitalului, respectiv a denumirii unor secții. Aceste
modificări au fost avizate de Ministerul Sănătății și au fost aprobate prin Dispoziția
Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.480/22.10.2018.
Din acest considerent, conducerea Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu”
Târnăveni a suspendat procedura de concurs, solicitând autorității publice județene
un nou aviz pentru desfășurarea concursului de ocupare a 10 funcții de șef de secție
și 2 funcții de șef de laborator, pe structura organizatorică modificată.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm
că potrivit prevederilor art.91, alin.(1), lit.”d” coroborate cu cele ale alin.(5)
lit.”a” pct.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată
cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean asigură, potrivit
competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes judeţean privind sănătatea.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea
prevederilor art.81-82, coroborat cu art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si
completările ulterioare.
Ținând seama de constatările de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre
privind avizarea organizării concursului de ocupare a unor funcții de șef secție/șef
laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu”
Târnăveni, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus spre dezbatere şi
adoptare în plenul Consiliului Județean Mureș.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex.
Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu
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