
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTB IA nr.H

\h\F_       2021
privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic primar, confirmat în

specia]itatea ortopedie şi traumato]ogie, în cadru] secţiei Ortopedie-Traumatologie a Spita]u]ui
Judeţean de Urgenţă Za]ău

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având în vedere:
-      referatul  nr.  6236  din   12.04.2021   al  Compartimentul  managementul  Spitalului  Judeţean  de

Urgenţă Zalău;
-       art.  7  alin.  (1)  litera  a)  şi  alin.  (3)  din  Ordinul  nr.  869  din  9  iulie  2015  pentm  aprobarea

metodologiilor  privind  organizarea  şi  desfăşurarea  concursurilor  de  ocupare  a  posturilor  de
medic,  medic  dentist,  famacist,  biolog,  biochimist  şi  chimist  din  unităţile  sanitare  publice,
precum  şi  a  fimcţiilor  de  şef de  secţie,  şef de  laborator  şi  şef de  compartiment  din  unităţile
sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de famacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi,
cu modificările şi completările ulterioare;

-    art.191   alin.(1)   lit.f)   din   OUG   nr.57/2019   privind   Codul   administrativ,   cu   modificările   şi

completări le ulterioare.
În temeiul  art.196 alin.(1)  lit.  b) din OUG nr.  57/2019 privind Codul administrativ,

cu modificările şi completările ulterioare.

DISPUN:

Art.1.  Constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic primar,  confirinat în
specialitatea ortopedie şi  traumatologie, în cadrul  secţiei  Ortopedie-Traumatologie a  Spitalului Judeţean de
Urgenţă Zalău, după cum urmează:

Preşedinte: - prof. dr. Cosma Dan -  medic primar ortopedie şi traumatologie, Universitatea de
Medicină şi Famacie .'Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca.

Membri: -conf. dr. Benea Horea -medic primar ortopedie şi traumatologie, Universitatea de
Medicină şi Famacie .{Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca;

-dr. Cucuian Horea -medic primar ortopedie şi traumatologie, reprezentant Colegiul
Medicilor Sălaj;

-dr. Marincaş Ligia  -director executiv, reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Sălaj;
-dna. Gora Diana-Simona - reprezentantul Consiliului Judeţean Sălaj.

Art. 2. Secretariatul comisiei va fi asigurat de către doamna dr. Ionuţaş Diana -medic primar
medicina muncii, Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează:
- membrii şi secretarul comisiei;
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău.

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică la:
-Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Compartimentul managementul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău;
• Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău;
-membrii şi secretarul comisiei.

PREŞEDINTE,

Dinu lancu-Sălăjanu

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


