
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Giurgiu 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 
întrunit în şedinţă ordinară, 

  
Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.958 din 19 ianuarie 2021 al preşedintelui; 
- raportul de specialitate nr.959 din 19 ianuarie 2021 al Compartimentului resurse umane şi 
coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură; 
- adresa nr.324 din 06 ianuarie 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu; 
- avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 
- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 
- prevederile art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat 
la art.139 alin.(3), art.191 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.a), art.197 alin.(1), (3)-(5), art.199 alin.(1)-(2) 
și art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr.1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare; 
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului  
cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  
cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de 
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008; 
- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de 
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; 
- prevederile Ordinul ministrului sănătăţii nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind 
angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din 
unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 
- prevederile Ordinului Ministerul Afacerilor Interne nr.75/2019 pentru aprobarea criteriilor de 
performanta privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor 
private pentru situații de urgență; 
  

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, 
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HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Giurgiu, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în 
vederea exercitării controlului de legalitate, Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu și 
Compartimentului resurse umane şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură,  pentru 
ducere la îndeplinire. 
  
 

 
 
 

  PREȘEDINTE, 
 Dumitru Beianu 

 
 

       CONTRASEMNEAZĂ, 
   SECRETAR GENERAL Al JUDEŢULUI, 

Aurelia Brebenel 
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Adoptată cu 29 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” şi 0 ”abţineri” din totalul de 30 consilieri în funcție. 














































