
 

 

 

Nr. 6229/06.03.2020                                                                             PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din ___________ 2020 

privind avizarea organizării concursului de ocupare a unor funcții vacante de șef de secție 

din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.6219/06.03.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane nr.6248/06.03.2020, raportul 

Serviciului Juridic nr.6270/06.03.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere solicitările Spitalului Clinic Județean Mureș nr.2839/21.02.2020 și 

nr.3637/05.03.2020,  

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 dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.”d” coroborate cu cele ale alin.(5) lit.”c”, 

precum și ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se avizează organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor vacante de șef de 

secție din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș, 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 Clinic Județean Mureș, care 

răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                  Avizat pentru legalitate 

Péter Ferenc                                                            SECRETAR GENERAL 

                 Paul Cosma  



 

Nr. 6219/06.03.2020 

Dosar IX.B.1 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind avizarea organizării concursului de ocupare a unor funcții vacante de șef de secție 

din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș 

 

 

Cu adresele nr.2839/21.02.2020 și nr.3637/05.03.2020, Spitalul Clinic Județean Mureș 

solicită aviz pentru desfășurarea concursului de ocupare a 21 funcții vacante de șef de 

secție, după cum urmează: 

 șef de secție – Secția clinică medicină internă; 

 șef de secție – Secția clinică urologie; 

 șef de secție – Secția clinică obstetrică-ginecologie; 

 șef de secție – Secția clinică oftalmologie; 

 șef de secție – Secția clinică boli infecțioase I; 

 șef de secție – Secția clinică boli infecțioase II; 

 șef de secție – Secția clinică ortopedie-traumatologie; 

 șef de secție – Secția cardiologie; 

 șef de secție – Secția clinică gastroenterologie; 

 șef de secție – Secția clinică chirurgie generală; 

 șef de secție – Secția ATI; 

 șef de secție – Secția pneumologie; 

 șef de secție – Secția clinică psihiatrie I - acuți; 

 șef de secție – Secția clinică psihiatrie II - acuți; 

 șef de secție – Secția clinică pediatrie; 

 șef de secție – Secția neonatologie; 

 șef de secție – Secția clinică dermatovenerologie; 

 șef de secție – Secția neonatologie prematuri; 

 șef de secție – Secția preventoriu copii; 

 șef de secție – Secția clinică oncologie medicală; 

 șef de secție – Secția clinică neuropsihiatrie pediatrică. 

 

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 de 

atribuţiile asumate prin contractul de administrare. 

Prin Ordinul ministrului sănătății publice nr.1406/2006, cu modificările și completările 

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. 

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 prezentate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre 

alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE 

                Péter Ferenc 
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Nr.6248/06.03.2020 

Dosar : IX/B/1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind avizarea organizării concursului de ocupare a unor funcții vacante de șef de 

secție din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș 

 

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. 

Cu adresele nr.2839/21.02.2020 și nr.3637/05.03.2020, Spitalului Clinic Județean Mureș solicită 

aviz pentru desfășurarea concursului de ocupare a 21 funcții vacante de șef secție, după cum 

urmează: 

 șef de secție – Secția clinică medicină internă; 

 șef de secție – Secția clinică urologie; 

 șef de secție – Secția clinică obstetrică-ginecologie; 

 șef de secție – Secția clinică oftalmologie; 

 șef de secție – Secția clinică boli infecțioase I; 

 șef de secție – Secția clinică boli infecțioase II; 

 șef de secție – Secția clinică ortopedie-traumatologie; 

 șef de secție – Secția cardiologie; 

 șef de secție – Secția clinică gastroenterologie; 

 șef de secție – Secția clinică chirurgie generală; 

 șef de secție – Secția ATI; 

 șef de secție – Secția pneumologie; 

 șef de secție – Secția clinică psihiatrie I - acuți; 

 șef de secție – Secția clinică psihiatrie II - acuți; 

 șef de secție – Secția clinică pediatrie; 

 șef de secție – Secția neonatologie; 

 șef de secție – Secția clinică dermatovenerologie; 

 șef de secție – Secția neonatologie prematuri; 

 șef de secție – Secția preventoriu copii; 

 șef de secție – Secția clinică oncologie medicală; 

 șef de secție – Secția clinică neuropsihiatrie pediatrică. 
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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”. 

Luând în considerare cele de mai sus, apreciem că sunt întrunite condiţiile legale pentru 

promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre. 

 

 

ȘEF SERVICIU 

            Elena Popa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Radu Teodora  

2 ex. 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

RAPORT 

privind avizarea organizării concursului de ocupare a unor funcții vacante de șef 

de secție din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 6219 din 06.03.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate al Direcției economice,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare 

al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, am procedat la 

verificarea legislației primare și secundare 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 și ale 173 

alin.(1), lit.”d” coroborate cu cele ale alin.(5), lit.”c” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ.  

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. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

potrivit prevederilor art.173, alin.(1), lit.”d” coroborate cu cele ale alin.(5), lit.”c” din 

Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean asigură, 

potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes judeţean privind sănătatea. 

   Nr.6270/06.03.2020 

    Dosar nr. IX/B/1 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art. 81-82 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, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

avizarea organizării concursului de ocupare a unor funcții vacante de șef de secție din 

cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș, poate fi supus dezbaterii și aprobării ulterior 

avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lefter Erika  

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 
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