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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.15791 din 10 septembrie 2021 al Preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.15837 din 10 septembrie 2021 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes judeţean şi administrativ; 

- adresa nr.19749 din 02 septembrie 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu 
- avizul nr.20/16.09.2021 al Comisiei pentru sănătate şi protecţie socială; 

- avizul nr.60/16.09.2021 al Comisiei juridice, ordine publică şi situaţii de urgenţă; 

- prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art.9 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de urganţă a Guvernului nr.3/2021 privind 

unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 

şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii; 
- prevederile art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa 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 art.15 lit.b) şi c) din Hotărârea Guvernului nr. 56/2008 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.168 din 28 iulie 2010 privind aprobarea preluării de către 

Consiliul Judeţean Giurgiu a managementului asistenţei medicale pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Giurgiu; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.169 din 29 iulie 2021 privind aprobarea modificării structurii 

organizatorice, organigramei și statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu; 

- prevederile art.173 alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.c), art.182 alin.(1) şi alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), 
art.197 alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2) art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Giurgiu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.98/2015 își încetează 
aplicabilitatea. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, Direcţiei patrimoniu, 
coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ pentru ducere la îndeplinire şi se va 

aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al judeţului. 

 
 

PREŞEDINTE,     CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru BEIANU                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

    Aurelia BREBENEL 

 

 

Giurgiu,24 septembrie 2021 
Nr.202 

Adoptată cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 






















































































































































































































































































































