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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale 

Spitalului Județean de Urgență Slobozia 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 17996/2020 - I din 20.08.2020 a Președintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 - adresa nr. R1 5150 din 12.08.2020 a  Spitalului Județean de Urgență Slobozia și Nota de 
fundamentare; 
 Examinând: 
 - Raportul  de specialitate nr. 18043/2020 - W din 20.08.2020 al Direcţiei Buget Finanțe; 

- Avizul nr.  18541/2020 – W din 27.08.2020 al Comisiei economico – financiare și 
agricultura; 
 - Avizul nr. 18657/2020 - W din 28.08.2020 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 
 - Avizul nr. 18568/2020 - Y din 27.08.2020 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 173 alin.(1) lit. a), alin.(2) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile  Legii-cadru  nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice; 
            - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către 
autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare ; 

- prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile 
administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
 - prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1706/2007 privind conducerea şi 
organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor; 
 - prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1500/2009  privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi 
terapie intensivă din unităţile sanitare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1.224/2010 privind aprobarea 
normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea 
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și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea 
normativelor de personal; 
 - prevederile Ordinului Ministrului Sănătății 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; 
 - prevederile  Ordinului Ministrului Sănătății şi Preşedintele Autorităţii Naţionale de 
Management  al Calităţii în Sănătate nr. 1312/250/2020 privind organizarea şi funcţionarea 
structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu 
paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al 
calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului; 

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1778/2006 privind aprobarea 
normativelor de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 16 din 21.02.2019 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 
2019, cu modificările și 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, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art. 1 Se aprobă organigrama și statul de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență  

Slobozia potrivit anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
 Art. 2 Managerul Spitalului Judeţean de Urgenta Slobozia , doamna Iancu Mariana, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
           
          Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr. 124  din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia. 
 
 Art.5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire Spitalului Județean de Urgență Slobozia şi Direcţiei Buget 
Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi, spre ştiinţă, 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE, 

                                                              Emil – Cătălin GRIGORE 

 

 
                                                                                                               Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul general al judeţului Ialomiţa,                                                                                                          
  Adrian-Robert IONESCU 
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