
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau 
practică în vederea ocupării unui post de şef de secţie în cadrul Secţiei 
Chirurgie I a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian Ionuţ GÂDEA, 

Având în vedtze:l~ 3. 
- referatul nr !(J..'17 d .. din.. . ... .iunie 2021 al Direcţiei management şi administraţie 

publică; f . . ..... obl!J . .. . - aVIzul DIrecţIeI Jundlce nr. / ............ dm ...... lunle 2021, 
- adresa nr. 5357 din data de 26 mai 2021 înregistrată la Consiliul Judeţean 

Teleorman sub nr. 10153 din 31 mai 2021, emisă de Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, privind propunerea comisiei de examinare pentru ocuparea unui post de 
şef de secţie în cadrul Secţiei Chirurgie I a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria; 

- prevederile art. 18 alin. (2) şi ale art. 19 din Anexa la Ordinul Ministerului 
Sănătăţii nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori 
examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de 
serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările şi 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 completări le 
ulterioare, 

DISPUNE: 

Art.I. Se constituie comisia de examinare pentru proba scrisă, clinică sau 
practică în vederea ocupării unui post de şef de secţie în cadrul Secţiei Chirurgie I a 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, după cum urmează: 
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