
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind validarea rezultatelor concursurilor/examenelor organizate în vederea 

ocupării  funcţiilor vacante de şef Centrul de Sănătate Mintală – Adulți, şef Secţia 
Chirurgie generală, şef Secţia Oftalmologie și şef Secţia O.R.L.  din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Deva 
 
 

                        CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;  
               Având în vedere expunerea de motive nr. 5855/10.04.2019 la proiectul de 
hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Bobora Mircea 
Flaviu; 
  Văzând adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva nr. 9233/10.04.2019, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Hunedoara cu nr. 5829/10.04.2019; 
             Având în vedere prevederile art. 9 din Normele privind organizarea 
concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau 
şef de serviciu din unităţile sanitare aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 
1406/2006 , cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul prevederilor art.185 alin.1 şi alin.5 şi la Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
       În temeiul dispozițiilor art.91 alin. 1 lit. a, alin.5 lit. a pct. 3, art.97 alin. 1, din 
Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
                    Art.1 Se validează rezultatul examenului organizat pentru ocuparea funcției 
vacante de șef secţie la Centrul de Sănătate Mintală Adulţi din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Deva, astfel cum este menţionat în Procesul-verbal nr. 8501/03.04.2019, întocmit 
de comisia de concurs. 
           Art.2 Se validează rezultatul examenului organizat pentru ocuparea funcției 
vacante de șef secţie la Secţia Chirurgie generală din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Deva, astfel cum este menţionat în Procesul-verbal nr. 8508/03.04.2019, întocmit de 
comisia de concurs. 
           Art.3 Se validează rezultatul examenului organizat pentru ocuparea funcției 
vacante de șef secţie la Secţia Oftalmologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, 
astfel cum este menţionat în Procesul-verbal nr. 8672/04.04.2019, întocmit de comisia de 
concurs.     
 
 
           



         Art.4 Se validează rezultatul examenului organizat pentru ocuparea funcției 
vacante de șef secţie la Secţia O.R.L. din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, 
astfel cum este menţionat în Procesul-verbal nr. 8775/05.04.2019, întocmit de comisia de 
concurs.     

           Art.5 –  (1)  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Deva  şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
      (2) Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile Legii 
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
 
 PREŞEDINTE,                                                                    AVIZAT: 

                Bobora Mircea Flaviu                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI,                                                                                                                                
                                                                                            Dan Daniel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la_______/2019            



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 5855/10.04.2019 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

         Prin Hotărârea nr.75/2010 a Consiliului Județean Hunedoara, managementul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva a fost preluat de către Consiliul Județean Hunedoara. 
 În temeiul prevederilor art.185 alin.1 la Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, 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.” 
  Având în vedere prevederile art. 9 la Normele privind organizarea concursului ori 
examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu 
din unităţile sanitare aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1406/2006 , cu 
modificările şi completările ulterioare, “Candidaţii declaraţi reuşiţi la concursul sau la 
examenul de ocupare a funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu sunt 
numiţi în funcţie prin decizie emisă de managerul spitalului, pe baza validării rezultatelor 
concursului sau examenului de către autoritatea în a cărei subordine se află unitatea 
sanitară publică”. 
 În acest sens, după finalizarea procedurilor de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor, managerul Spitalului  Judeţean de Urgenţă Deva a transmis Consiliului 
Judeţean Hunedoara, în vederea validării rezultatele acestor concursuri, consemnate în 
următoarele procese verbale întocmite de comisiile de concurs constituite pentru cele trei 
probe: proba interviu-susţinerea proiectului de management, proba scrisă şi proba clinic sau 
practică: 

1. Procesul verbal nr. 8501/03.04.2019  întocmit la finalizarea examenului 
organizat pentru ocuparea funcției vacante de șef secţie la Centrul de 
Sănătate Mintală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, potrivit 
căruia doamna doctor Bejan Andreea a obţinut 304,00 puncte, fiind declarată 
admisă; 

2. Procesul verbal nr. 8508/03.04.2019 întocmit la finalizarea examenului 
organizat pentru ocuparea funcției vacante de șef secţie la Secţia Chirurgie 
generală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, potrivit căruia 
domnul doctor Blendea Marius Vasile a obţinut 316,00 puncte, fiind declarat 
admis; 

3. Procesul verbal nr. 8672/04.04.2019 întocmit la finalizarea examenului 
organizat pentru ocuparea funcției vacante de șef secţie la Secţia 
Oftalmologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, potrivit căruia 
doamna doctor Miclăuș Diana Liliana a obţinut 329,35 puncte, fiind declarată 
admisă. 



4. Procesul verbal nr. 8775/05.04.2019 întocmit la finalizarea examenului 
organizat pentru ocuparea funcției vacante de șef secţie la Secţia O.R.L. din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, potrivit căruia doamna doctor 
Bălgrădean Luminița Maria a obţinut 299,55 puncte, fiind declarată admisă; 
 

În temeiul prevederilor art.185 alin.5 la Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „La numirea în funcţie, şefii 
de secţie, de laborator şi de serviciu medical vor încheia cu spitalul public, reprezentat de 
managerul acestuia, un contract de administrare cu o durată de 4 ani” . 

 În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.a  și alin.5 lit.a pct.3 şi ale art. 97 alin. 
1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, propun spre dezbatere și aprobare de către consiliul județean  
proiectul de hotărâre, astfel cum acesta a fost elaborat. 
 

 
PREŞEDINTE, 

Bobora Mircea Flaviu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPARTIMENT MANAGEMENTUL              
UNITĂŢILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ           
Nr. 5857/10.04.2019 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
           
 
   Prin Hotărârea nr.75/2010 a Consiliului Județean Hunedoara, managementul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva a fost preluat de către Consiliul Județean Hunedoara. 
 În temeiul prevederilor art.185 alin.1 la Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, 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.” 
 Prin adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva nr. 9233/10.04.2019, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Hunedoara cu nr. 5829/10.04.2019, unitatea sanitară solicită Consiliului 
Judeţean Hunedoara să valideze rezultatele concursurilor/examenelor organizate în 
vederea ocupării  funcţiilor vacante de şef secţie la Centrul de Sănătate Mintală – Adulți, şef 
secţie la Secţia Chirurgie generală, şef secţie la Secţia Oftalmologie și şef secţie la Secţia 
O.R.L. 
  Având în vedere prevederile art. 9 la Normele privind organizarea concursului ori 
examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu 
din unităţile sanitare aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1406/2006 , cu 
modificările şi completările ulterioare, “Candidaţii declaraţi reuşiţi la concursul sau la 
examenul de ocupare a funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu sunt 
numiţi în funcţie prin decizie emisă de managerul spitalului, pe baza validării rezultatelor 
concursului sau examenului de către autoritatea în a cărei subordine se află unitatea 
sanitară publică”. 
 În acest sens, după finalizarea procedurilor de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor, managerul Spitalului  Judeţean de Urgenţă Deva a transmis Consiliului 
Judeţean Hunedoara, în vederea validării rezultatele acestor concursuri, consemnate în 
următoarele procese verbale întocmite de comisiile de concurs constituite pentru cele trei 
probe: proba interviu-susţinerea proiectului de management, proba scrisă şi proba clinic sau 
practică: 

1. Procesul verbal nr. 8501/03.04.2019  întocmit la finalizarea examenului 
organizat pentru ocuparea funcției vacante de șef secţie la Centrul de 
Sănătate Mintală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, potrivit 
căruia doamna doctor Bejan Andreea a obţinut 304,00 puncte, fiind declarată 
admisă; 

2. Procesul verbal nr. 8508/03.04.2019 întocmit la finalizarea examenului 
organizat pentru ocuparea funcției vacante de șef secţie la Secţia Chirurgie 
generală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, potrivit căruia 
domnul doctor Blendea Marius Vasile a obţinut 316,00 puncte, fiind declarat 
admis; 



3. Procesul verbal nr. 8672/04.04.2019 întocmit la finalizarea examenului 
organizat pentru ocuparea funcției vacante de șef secţie la Secţia 
Oftalmologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, potrivit căruia 
doamna doctor Miclăuș Diana Liliana a obţinut 329,35 puncte, fiind declarată 
admisă. 

4. Procesul verbal nr. 8775/05.04.2019 întocmit la finalizarea examenului 
organizat pentru ocuparea funcției vacante de șef secţie la Secţia O.R.L. din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, potrivit căruia doamna doctor 
Bălgrădean Luminița Maria a obţinut 299,55 puncte, fiind declarată admisă; 
 

 În temeiul prevederilor art.185 alin.5 la Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „La numirea în funcţie, şefii 
de secţie, de laborator şi de serviciu medical vor încheia cu spitalul public, reprezentat de 
managerul acestuia, un contract de administrare cu o durată de 4 ani” . 
            În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.a  și alin.5 lit.a pct.3 şi ale art. 97 alin. 
1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, propunem spre dezbatere și aprobare de către consiliul județean  
proiectul de hotărâre, astfel cum acesta a fost elaborat. 
 
 
 
 
Director executiv D.A.P.L.                                         COMPARTIMENT  MANAGEMENTUL             

 Prodan-Dubeștean Adina                                                UNITĂŢILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ         
                                                                                   Toncean Blaga Tudor-Bogdan       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Josan Carmen Daniela 

                                          


