
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

I.,1`,`,-":    ..       .`.
privind modiflcarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Salaj nr. 241 din 29.09.2021 privind

constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea unui post cu norma intreaga de medic specialist,
confirmat in specialitatea psihiatrie, in cadrul sectiei Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Zalau

Pre§edintele Consiliului Judetean Salaj;
Avand in vedere:
-referatul  nr.19066   din   06.10.2021   al   Compartimentului  managementul   Spitalului  Judetean  de

Urgenta Zalau;
-   prevederile art. 7 alin. (1) litera a) Si alin. (3) din Ordinul nr. 869 din 9 iulie 2015 pentru aprobarea

metodologiilor  privind  organizarea  si  desfasurarea  concursurilor  de  ocupare  a  posturilor de  medic,  medic
dentist, farmacist, biolog, biochimist §i chimist din unitatile sanitare publice, precum §i a functiilor de Sef de
sectie,  §ef de  laborator  Si  Sef de  compartiment  din  unit5tile  sanitare  fara  paturi,  respectiv  a  functiei  de
farmacist-Sef in unitatile sanitare publice cu paturi, cu modificarile Si completatile ulterioare;

-    prevederile art.191  alin.(1) lit.D din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile

Si modificirile ulterioare.
fn temeiul art.196 alin.(1) lit.  b) din OUG nr.  57/2019 privind Codul administrativ,  cu completarile

Si modificarile ulterioare,

DISPUN:

Art.  I.   Se  modific5  art.   2   din  Dispozitia  Presedintelui  Consiliului  Judetean  Salaj   nr.   241   din
29.09.2021  privind  constituirea Comisiei  de  concurs pentru  ocuparea unui  unui post cu norm5 intreag5 de
medic  specialist,  confirmat  in  specialitatea  psihiatrie,  in  cadrul  sectiei  Psihiatrie  a  Spitalului  Judetean  de
Urgenta  Zalau,  in  sensul  inlocuirii  persoanei  care  asigura  secretariatul  concursului,  doamna.  dr.  Ionutas
Diana  Maria,  medic  specialist  medicina  muncii,  cu  doamna  dr.  Leuca  Violeta  Mariana,  medic  specialist
medicina muncii.

Art.  11.  Celelalte  prevederi  ale  Dispozitiei  Presedintelui  Consiliului  Judetean  Salaj  nr.  241   din
29.09.2021, r5man nemodificate.

Art.IH. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza:
-  Spitalul Judetean de Urgenta Zalau;
- membrii Si secretarul comisiei.
Art. IV. Prezenta dispozitie se comunica la:
-Directia juridica Si administratie locala;
- Compartimentul managementul Spitalului Judetean de Urgent5 Zalau;
- Spitalul Judetean de Urgenta Zal5u;
- membrii Si secretarul comisiei.

PRESEDINTE,

Dinu Iancu-Sa]ajanu

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-hadu Vlaicu


