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privind modificarea componentei Comisiei de concurs pentru ocuparea unui post cu norms intreaga

de medic specialist, confirmat in specialitatea psihiatrie, in cadrul sectiei Psihiatrie a Spitalului
Judetean de Urgenta Zalau

DISPOZITIAnr.±ffi/

Presedintele Consiliului Judetean Salaj ;
Avand in vedere:
-referatul  nr.19244  din  08.10.2021   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  desfa§urarea concursurilor  de  ocupare  a  posturilor  de  medic,  medic
dentist, farmacist, biolog, biochimist Si chimist din unitatile sanitare publice, precum Si a functiilor de §ef de
sectie,  §ef de  laborator  Si  Sef de  compartiment  din  unitatile  sanitare  fara  paturi,  respectiv  a  functiei  de
farmacist-Sef in unitatile sanitare publice cu paturi, cu modificdrile Si completdrile ulterioare;

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

Si modificalile ulterioare.
£n temeiul art.196 alin.(1) lit. b) din OUG in.  57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile

Si modificdrile ulterioare,

DISPUN:

Art. I. Se modifica componenta Comisiei de concurs pentni ocuparea unui post cu norma intreaga de
medic  specialist,  confirmat in  specialitatea  psihiatrie,  in  cadrul  sectiei  Psihiatrie  a  Spitalului  Judetean  de
Urgenta Zalau, constituita prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Salaj nr. 241  din 29.09.2021, ^m
sensul  inlocuirii  reprezentantului  Colegiului  Medicilor  Salaj,  domnul  dr.  Ciobanu  Mihai,  medic  primar
psihiatrie, cu doamna dr. Rus Monica, medic primar psihiatrie.

Art.  11.  Celelalte  prevederi  ale  Dispozitiei  Pre§edintelui  Consiliului  Judetean  Salaj  nr.  241  din
29.09.2021, cu modificdrile ulterioare, r5man nemodificate.

Art.Ill. Cu ducerea la ^mdeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza:
-  Spitalul Judetean de Urgenta Zalau;
-membrii §i secretarul comisiei.
Art. IV. Prezenta dispozitie se comunica la:
-Directia juridica Si administratie locals;
- Compartimentul managementul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau;
- Spitalul Judetean de Urgenta Zalau;
-membrii Si secretarul comisiei.

PRESEDINTE,

Dinu Iancu-Salajanu

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu V]aicu


