
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă extraordinară, 

 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.17776   din 8 octombrie  2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.17784 din 8 octombrie  2021 al Compartimentului Resurse umane, 

salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură; 

- adresa nr.22689 din 7 octombrie 2021 a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu; 

- avizul Direcției de Sănătate Publică a județului Giurgiu exprimat prin adresa nr.5375 din 5 

octombrie  2021; 

- avizul nr.24/08.10.2021 al Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 

- avizul nr.72/08.10.2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;  

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

şi completările ulterioare și ale art.9 alin.(1) și (3) din Ordonanţa de Urgenţă 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; 

-Ordinul Ministerului Sănătății nr.2.004 din 30 septembrie 2021 pentru modificarea Ordinului 

ministrului sănătăţii nr.434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea 

spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi 

unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte 

de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă; 

 - Hotărârea Consiliului Județean 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.104 din 07 iunie 2016 privind aprobarea modificării 

structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.237 din 7 octombrie 2021 privind modificarea 

structurii organizatorice, organigramei şi statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Giurgiu 

 - prevederile art.173 alin.(5) lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 

alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2) și 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 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 structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă 

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

 Art.2. Anexa la Hotărârea nr.104 din 07 iunie 2016 privind aprobarea modificării 

structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, se modifică corespunzător. 

 Art.3. Începând cu data prezentei Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu 

nr.237 din 7 octombrie 2021 privind modificarea structurii organizatorice, organigramei şi 

statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu își încetează aplicabilitatea. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, Compartimentului 

Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură  pentru ducere 

la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

  Dumitru Beianu 

 

          CONTRASEMNEAZĂ, 

      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

               Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu,11 octombrie 2021 

Nr.238 

 

Adoptată cu 31 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”. 



ANEXA
la HotĂrárea nr.238/11.10.2021
a Consiliului Județean Giurgiu





   PREȘEDINTE,

Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                 Aurelia Brebenel


