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R O M Â N I A 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea înfiinţării celei de-a doua linii de gardă în specialitatea boli infecţioase în cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă extraordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.17775 din 08 octombrie 2021 al Preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.17783 din 08 octombrie 2021 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes judeţean şi administrativ; 

- adresa nr.22381 din 05 octombrie 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu; 

- avizul nr.25/08.10.2021 al Comisiei pentru sănătate şi protecţie socială; 

- avizul nr.73/08.10.2021 al Comisiei juridice, ordine publică şi situaţii de urgenţă; 

- prevederile art.4 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.16 din Normele metodologice de aplicare ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 

către autorităţile administraţiei publice locale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009; 

- prevederile art.22 alin.(4) din Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea 

gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.870/2004, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile Hotărârii 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; 

- 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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea celei de-a doua linii de gardă în specialitatea boli infecţioase în 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu. 

Art.2. Resursele financiare necesare înfiinţării celei de-a doua linii de gardă în specialitatea boli 

infecţioase în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu vor fi asigurate din bugetul de venituri și 

cheltuieli pe anul 2021. 

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 aduce la 

cunoştinţă publică prin grija secretarului general al judeţului. 

 

 

 PREȘEDINTE,     CONTRASEMNEAZĂ, 

  Dumitru Beianu     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                        Aurelia Brebenel 
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