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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef Laborator analize 

medicale, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă extraordinară, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.13743 din 06 iulie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.13753 din 06 iulie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes județean și administrativ; 

- avizul nr.17/11.07.2022 al Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 

- avizul nr.75/11.07.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- adresa nr.16142 din data de 1 iulie 2022 a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu; 

- procesul-verbal nr.16134 din 30 iunie 2022, privind rezultatul examinării pentru ocuparea funcției 

de medic șef Laborator analize medicale, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu; 

- prevederile art.173 alin.(5) lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 

alin.(1), (3)-(5) art.199 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 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 publice aprobate 

prin Ordinul nr.1406/2006 cu modificările și completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcției de medic șef 

Laborator analize medicale, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes 

județean și administrativ, Spitalului Județean de Urgență Giurgiu pentru ducere la îndeplinire și se 

aduce la cunoștința publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

            CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                Aurelia Brebenel 

 

 

 

Giurgiu,14 iulie 2022 
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