
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de 
medic în specialitatea anatomie patologică, din cadrul Serviciului 
Anatomie Patologică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian Ionuţ GÂDEA, 

Având în vedere: 
- referatul nr. 8095 din 06 mai 2021 al Direcţiei management şi administraţie 

publică; 
- avizul Direcţiei juridice nr.3.?i.~ din~'.~mai 2021; 
- adresa nr. 4399 din data de 05 aprilie 2021 înregistrată la Consiliul Judeţean 

Teleorman sub nr. 6223 din 27 aprilie 2021, emisă de Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, privind propunerea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de 
medic în specialitatea anatomie patologică, din cadrul Serviciului Anatomie Patologică 
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria; 

- prevederile art. 7 alin. (1) lit. a), alin. (4) şi alin. (6) din Anexa nr. 1 la Ordinul 
Ministerului Sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind 
organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic 
dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi 
a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile 
sanitare fără paturi, respectiva funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu 
paturi, cu completările ulterioare; 

- prevederile art. 191 alin. (1) lit. e) şi lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 31 alin. (1) lit. e) şi lit. f) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, actualizat prin Hotărâre a nr. 142 din 
30.09.2019, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

DISPUNE: 

Art.l. Se constituie comisia de concurs pentru ocuparea unui post de medic în 
specialitatea anatomie patologică, din cadrul Serviciului Anatomie Patologică al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, după cum urmează: 
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