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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

           

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării structurii organizatorice, organigramei şi statului de funcţii ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU,   

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.6697 din 27 mai 2020 al preşedintelui, avizul 

Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, avizul  Comisiei pentru învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială, Raportul de specialitate nr.6698 din 27 mai 2020 al 

Compartimentului resurse umane şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură, aprobarea 

nr. GR 2565 din 14 mai 2020 a Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Giurgiu şi adresa nr.9966 

din 25 mai  2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu înregistrată la Consiliul Judeţean Giurgiu 

sub nr.6557 din 25 mai 2020; 

Văzând prevederile: 

-art.191 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-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; 

- Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008; 

- Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe 

categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru 

personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care beneficiază de un număr de clase 

suplimentare faţă de salariul de bază; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.104 din 7 iunie 2016 pentru aprobarea modificării 

structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu; 

- Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr.1706/2007 al Ministerului Sănătăţii privind conducerea şi organizarea unităţilor şi 

compartimentelor de primire a urgenţelor; 

 - 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; 

- 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; 

- Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor 

contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

- Hotărârii nr.41 din 21 mai 2020 a Consiliului Județean Giurgiu. 
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Ţinând cont de prevederile art.173, alin.(2), lit.c) şi alin.(5) lit.c) și art.178 alin.(1) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. - Se aprobă structura organizatorică, organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Giurgiu, conform anexelor nr.1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2. –Hotărărea nr. 31 din 6 aprilie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea 

modificării structurii organizatorice, organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Giurgiu, pentru o perioadă de 6 luni, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.3. – Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, prin grija managerului, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată şi Compartimentului resurse umane şi 

coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură. 

 

 

 

                PREŞEDINTE,    

                Marian MINA 

        CONTRASEMNEAZĂ, 

      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

Nina Carmen CRIŞU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu,04 iunie 2020 

Nr.46 




















































