
 

 

HOTĂRÂREA  Nr. _____ 

din ___________________ 2018 

 
privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de concurs 
/ examen şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei 
integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării concursurilor / 
examenelor de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director din cadrul unor spitale 
din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi   
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:1909/07.02.2018 

  
Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al 
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea 
calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 2459/05.02.2018 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1825/05.02.2018; 

Având în vedere adresa nr. 1415/01.02.2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1743/01.02.2018; 

Având în vedere adresa nr. 400/06.02.2018 a Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, înregistrată 
la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1881/06.02.2018; 

 Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 181 alin. (1,2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului 

pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director din spitalele publice din reţeaua 

Consiliului Judeţean Galaţi, aprobate prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Galaţi nr. 5/03.01.2018; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 3, din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;     

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1. (1) Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de 
concurs / examen pentru ocuparea funcţiei de Director medical (membru al Comitetului 
director) al Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, următoarele 
persoane: 

1. Cucu Doina Administrator Public – Consiliul Judeţean Galaţi 

2. Nechifor Alexandru Consilier judeţean – Consiliul Judeţean Galaţi 

3. Stoica George Director executiv – Consiliul Judeţean Galaţi 

 (2) Se avizează componenţa integrală a comisiei prevăzută la alin. (1), precum şi 
completarea acesteia după cum urmează: 

1. Dobrea Valentina Manager Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi 

2. Tutunaru Dana Prof. Univ. Dr. Şef Laborator clinic analize medicale – 
desemnat de Colegiul Medicilor Galaţi 
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(3) Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de 
soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director medical (membru al 
Comitetului director) al Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, 
următoarele persoane: 

1. Nedelcu Alina Consilier juridic – Consiliul Judeţean Galaţi 

2. Grigore Florin Şef serviciu – Consiliul Judeţean Galaţi 

3. Coca Ionel Şef serviciu – Consiliul Judeţean Galaţi 

 (4) Se avizează componenţa integrală a comisiei prevăzută la alin. (3), precum şi 
completarea acesteia după cum urmează: 

1. Necula Monica Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi 

2. Polinschi Mihai Manager Serviciul Județean de Ambulanţă Galați – desemnat 
de Colegiul Medicilor Galaţi 

 
  Art.2. (1) Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de 
concurs / examen pentru ocuparea funcţiei de Director financiar contabil (membru al 
Comitetului director) al Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, 
următoarele persoane: 

1. Cucu Doina Administrator Public – Consiliul Judeţean Galaţi 

2. Nechifor Alexandru Consilier judeţean – Consiliul Judeţean Galaţi 

3. Stoica George Director executiv – Consiliul Judeţean Galaţi 

 (2) Se avizează componenţa integrală a comisiei prevăzută la alin. (1), precum şi 
completarea acesteia după cum urmează: 

1. Dobrea Valentina Manager Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi 

2. Buhanca Aurora – 
Minodora 

Inspector superior – desemnat de Direcţia de Sănătate Publică 
Galaţi 

(3) Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de 
soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director financiar contabil (membru al 
Comitetului director) al Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, 
următoarele persoane: 

1. Nedelcu Alina Consilier juridic – Consiliul Judeţean Galaţi 

2. Grigore Florin Şef serviciu – Consiliul Judeţean Galaţi 

3. Coca Ionel Şef serviciu – Consiliul Judeţean Galaţi 

 (4) Se avizează componenţa integrală a comisiei prevăzută la alin. (3), precum şi 
completarea acesteia după cum urmează: 

1. Necula Monica Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi 

2. Marin Gabriela Inspector superior – desemnat de Direcţia de Sănătate Publică 
Galaţi 

 
Art.3. (1) Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de 

concurs / examen pentru ocuparea funcţiei de Director de îngrijiri (membru al Comitetului 
director) al Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, următoarele 
persoane: 

1. Cucu Doina Administrator Public – Consiliul Judeţean Galaţi 

2. Nechifor Alexandru Consilier judeţean – Consiliul Judeţean Galaţi 

3. Stoica George Director executiv – Consiliul Judeţean Galaţi 

 (2) Se avizează componenţa integrală a comisiei prevăzută la alin. (1), precum şi 
completarea acesteia după cum urmează: 

1. Dobrea Valentina Manager Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi 

2. Bujoreanu 
Constanţa 

Asistent medical principal licențiat – desemnat de Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali Galaţi; 
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(3) Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de 
soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director de îngrijiri (membru al 
Comitetului director) al Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, 
următoarele persoane: 

1. Nedelcu Alina Consilier juridic – Consiliul Judeţean Galaţi 

2. Grigore Florin Şef serviciu – Consiliul Judeţean Galaţi 

3. Coca Ionel Şef serviciu – Consiliul Judeţean Galaţi 

 (4) Se avizează componenţa integrală a comisiei prevăzută la alin. (3), precum şi 
completarea acesteia după cum urmează: 

1. Necula Monica Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi 

2. Covrig Gabriela – 
Mihaela 

Asistent medical principal licențiat – desemnat de Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali Galaţi 

 
Art.4. (1) Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de 

concurs / examen pentru ocuparea funcţiei de Director financiar contabil (membru al 
Comitetului director) al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, următoarele persoane: 

1. Cucu Doina Administrator Public – Consiliul Judeţean Galaţi 

2. Nechifor Alexandru Consilier judeţean – Consiliul Judeţean Galaţi 

3. Stoica George Director executiv – Consiliul Judeţean Galaţi 

 (2) Se avizează componenţa integrală a comisiei prevăzută la alin. (1), precum şi 
completarea acesteia după cum urmează: 

1. Necula Monica Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi 

2. Buhanca Aurora – 
Minodora 

Inspector superior – desemnat de Direcţia de Sănătate Publică 
Galaţi 

(3) Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de 
soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director financiar contabil (membru al 
Comitetului director) al Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, următoarele persoane: 

1. Nedelcu Alina Consilier juridic – Consiliul Judeţean Galaţi 

2. Grigore Florin Şef serviciu – Consiliul Judeţean Galaţi 

3. Coca Ionel Şef serviciu – Consiliul Judeţean Galaţi 

 (4) Se avizează componenţa integrală a comisiei prevăzută la alin. (3), precum şi 
completarea acesteia după cum urmează: 

1. Gheonea Victoria Manager Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor 

2. Marin Gabriela Inspector superior – desemnat de Direcţia de Sănătate Publică 
Galaţi 

 
Art.5. (1) Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de 

concurs / examen pentru ocuparea funcţiei de Director medical (membru al Comitetului 
director) al Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, următoarele persoane: 

1. Cucu Doina Administrator Public – Consiliul Judeţean Galaţi 

2. Nechifor Alexandru Consilier judeţean – Consiliul Judeţean Galaţi 

3. Stoica George Director executiv – Consiliul Judeţean Galaţi 

 (2) Se avizează componenţa integrală a comisiei prevăzută la alin. (1), precum şi 
completarea acesteia după cum urmează: 

1. Gheonea Victoria Manager Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor 

2. Ilie Lăcrămioara Medic specialist – desemnat de Colegiul Medicilor Galaţi 

(3) Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de 
soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director medical (membru al 
Comitetului director) al Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, următoarele persoane: 

1. Nedelcu Alina Consilier juridic – Consiliul Judeţean Galaţi 

2. Grigore Florin Şef serviciu – Consiliul Judeţean Galaţi 

3. Coca Ionel Şef serviciu – Consiliul Judeţean Galaţi 
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 (4) Se avizează componenţa integrală a comisiei prevăzută la alin. (3), precum şi 
completarea acesteia după cum urmează: 

1. Debita Mihaela Manager Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galaţi 

2. Mihalache Lilia Medic specialist – desemnat de Colegiul Medicilor Galaţi 

 
Art.6. (1) Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de 

concurs / examen pentru ocuparea funcţiei de Director financiar contabil (membru al 
Comitetului director) al Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, următoarele persoane: 

1. Cucu Doina Administrator Public – Consiliul Judeţean Galaţi 

2. Nechifor Alexandru Consilier judeţean – Consiliul Judeţean Galaţi 

3. Stoica George Director executiv – Consiliul Judeţean Galaţi 

 (2) Se avizează componenţa integrală a comisiei prevăzută la alin. (1), precum şi 
completarea acesteia după cum urmează: 

1. Gheonea Victoria Manager Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor 

2. Buhanca Aurora – 
Minodora 

Inspector superior – desemnat de Direcţia de Sănătate Publică 
Galaţi 

(3) Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de 
soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director financiar contabil (membru al 
Comitetului director) al Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, următoarele persoane: 

1. Nedelcu Alina Consilier juridic – Consiliul Judeţean Galaţi 

2. Grigore Florin Şef serviciu – Consiliul Judeţean Galaţi 

3. Coca Ionel Şef serviciu – Consiliul Judeţean Galaţi 

 (4) Se avizează componenţa integrală a comisiei prevăzută la alin. (3), precum şi 
completarea acesteia după cum urmează: 

1. Debita Mihaela Manager Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galaţi 

2. Marin Gabriela Inspector superior – desemnat de Direcţia de Sănătate Publică 
Galaţi 

 
Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă  “Sf. 

Apostol Andrei” Galaţi, Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi şi Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, 
care răspund şi de punerea în aplicare. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Coca Ionel                                                                                                                         SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./06.02.2018                                                                                                                             Coca Ionel 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                   Nr. 1909/07.02.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de concurs / examen şi în comisiile de soluţionare a 
contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi 

desfăşurării concursurilor / examenelor de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director din 
cadrul unor spitale din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi 

 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, Spitalul de 

Pneumoftiziologie Galaţui şi Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, sunt spitale din reţeaua Consiliului 
Judeţean Galaţi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.  

Prin adresa nr. 2459/05.02.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
1825/05.02.2018, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi solicită 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de concurs / examen şi în 
comisiile de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor 
comisii, în vederea organizării şi desfăşurării concursurilor / examenelor de ocupare a funcţiilor 
specifice Comitetului director din cadrul acestei instituţii sanitare.  

Prin adresa nr. 1415/01.02.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
1743/01.02.2018, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi solicită desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de concurs / examen şi în comisiile de soluţionare a 
contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi 
desfăşurării concursurilor / examenelor de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director din 
cadrul acestei instituţii sanitare.  

Prin adresa nr. 400/06.02.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
1881/06.02.2018, Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor solicită desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Galaţi în comisiile de concurs / examen şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, 
precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării 
concursurilor / examenelor de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director din cadrul acestei 
instituţii sanitare.  

Potrivit prevederilor art. 181 alin (1,2) din Legea nr. 95/2006 republicată, privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare: “(1) În cadrul spitalelor publice se 
organizează şi funcţionează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul 
medical, directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi un director de 
îngrijiri. (2) Ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de 
managerul spitalului.” 

Prin Ordinului ministrului sănătăţii nr. 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare a 

fost aprobată Metodologia – Cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor 

pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice. 

Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 5/03.01.2018 a fost aprobat 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor specifice 

Comitetului Director din spitalele publice din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi. 

Art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede: „În exercitarea atribuţiilor prevăzute 
la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean: aceluiaşi articol prevede: „consiliul judeţean  asigură, potrivit 
competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes judeţean privind: […] sănătatea”. 

 
Solicităm avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

 Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Judeţean 
Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

Coca Ionel                                                                                                                                             SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./06.02.2018                                                                                                                                                  Coca Ionel 



CONSILIIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                              
Nr. 1909/07.02.2018 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de concurs / examen şi în comisiile de soluţionare a 
contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea 
organizării şi desfăşurării concursurilor / examenelor de ocupare a funcţiilor specifice 

Comitetului director din cadrul unor spitale din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi 
 
 Prin expunerea de motive, iniţiatorul propune un proiect de Hotărâre a Consiliului 
Judeţean Galaţi privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de 
concurs / examen şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei 
integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării concursurilor / examenelor de 
ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director din cadrul unor spitale din reţeaua Consiliului 
Judeţean Galaţi. 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galaţui şi Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, sunt spitale din reţeaua Consiliului 
Judeţean Galaţi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.  

Prin adresa nr. 2459/05.02.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
1825/05.02.2018, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi solicită 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de concurs / examen şi în 
comisiile de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor 
comisii, în vederea organizării şi desfăşurării concursurilor / examenelor de ocupare a funcţiilor 
specifice Comitetului director din cadrul acestei instituţii sanitare.  

Prin adresa nr. 1415/01.02.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
1743/01.02.2018, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi solicită desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de concurs / examen şi în comisiile de soluţionare a 
contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea 
organizării şi desfăşurării concursurilor / examenelor de ocupare a funcţiilor specifice 
Comitetului director din cadrul acestei instituţii sanitare.  

Prin adresa nr. 400/06.02.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
1881/06.02.2018, Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor solicită desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Galaţi în comisiile de concurs / examen şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, 
precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi 
desfăşurării concursurilor / examenelor de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director din 
cadrul acestei instituţii sanitare.  

Potrivit prevederilor art. 181 alin (1,2) din Legea nr. 95/2006 republicată, privind reforma 
în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare: “(1) În cadrul spitalelor publice se 
organizează şi funcţionează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul 
medical, directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi un director de 
îngrijiri. (2) Ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de 
managerul spitalului.” 

Prin Ordinului ministrului sănătăţii nr. 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare 
a fost aprobată Metodologia – Cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor 
pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice. 

Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 5/03.01.2018 a fost aprobat 
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor specifice 
Comitetului Director din spitalele publice din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi. Potrivit 
prevederilor art. 2 din acest Regulament: „(1) Ocuparea posturilor specifice comitetului director 
se face prin concurs / examen organizat de managerul spitalului pentru fiecare post în parte. 
(2) Prin act administrativ al managerului unităţii sanitare organizatoare a concursului / 
examenului, în condiţiile prezentului Regulament, se constituie, la propunerea managerului şi cu 
avizul Consiliului Judeţean Galaţi, comisia de concurs / examen, respectiv comisia de 
soluţionare a contestaţiilor, până cel târziu la data publicării anunţului de concurs. 



(3) Componenţa comisiilor de concurs / examen se stabileşte după cum urmează: 
a) pentru directorul medical, componenţa comisiilor este următoarea: 
- managerul spitalului; 
- un reprezentant al Colegiului Medicilor Galaţi; 
- 3 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi. 
b) pentru directorul financiar contabil, componenţa comisiilor este următoarea: 
- managerul spitalului; 
- un reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi, desemnat în funcţie de specificul 
financiar contabil al postului scos la concurs; 
- 3 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi. 
c) pentru directorul de îngrijiri, componenţa comisiilor este următoarea: 
- managerul spitalului; 
- un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 
Galaţi; 
- 3 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi. 
(4) Componenţa comisiilor de soluţionare a contestaţiilor de stabileşte după cum urmează:” 
a) pentru directorul medical, componenţa comisiilor este următoarea: 
- managerul unui alt spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi decât cea organizatoare a 
concursului; 
- un reprezentant al Colegiului Medicilor Galaţi; 
- 3 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi. 
b) pentru directorul financiar contabil, componenţa comisiilor este următoarea: 
- managerul unui alt spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi decât cea organizatoare a 
concursului; 
- un reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi, desemnat în funcţie de specificul 
financiar contabil al postului scos la concurs; 
- 3 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi. 
c) pentru directorul de îngrijiri, componenţa comisiilor este următoarea: 
- managerul unui alt spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi decât cea organizatoare a 
concursului; 
- un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 
Galaţi; 
- 3 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi. ” 

Art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede: „În exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean: aceluiaşi articol prevede: „consiliul judeţean  
asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes judeţean privind: […] sănătatea”. 
 
 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 
 
 

Director executiv, 
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Director executiv, 
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Director executiv, 
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Dumitrescu Mărioara 
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