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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea structurii organizatorice a 

 Spitalului Județean de Urgență  Slobozia 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 5938 din 06.07.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
 -  Raportul  nr. 5939 din 06.07.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare, 
 - Raportul nr. 6261 din 13.07.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 - avizul conform nr. XI/A/19522/DJC/280 din 20.05.2016 al Ministerului Sănătăţii 
referitor la noua structură organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, 
  În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin. (2) lit.c) și alin.(5) lit.a) pct.3 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.7 alin. (2) lit.c) și alin.(5) lit.a) pct.3 din Regulamentul de organizare 
și funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, actualizat conform hotărârii  nr. 
64/27.05.2016;  

- prevederile art. 171 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - 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; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii 
managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au 
desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se 
menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la 
Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care 
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se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice 
locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, 

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
  
Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 

spre ducere la îndeplinire, Consiliului de administraţie și managerului  Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slobozia și, spre știinţă, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE 
   

Victor MORARU 
 
 
 
 
                                                                               Contrasemnează    

              Secretarul Județului Ialomița, 
                       Adrian Robert IONESCU 
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