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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea liniilor de gardă organizate în cadrul  

Spitalului Județean de Urgență Slobozia 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 427/2023 – T din 06.01.2023 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Adresele nr.R1 11651/16.11.2022 și nr. R1 13074/29.12.2022 ale Spitalului 

Județean de Urgență Slobozia; 
- Raportul de specialitate nr. 506/2023 – N din 06.01.2023 al Direcţiei Investiții și 

Servicii Publice; 
- Avizul nr. 754/2023 – L din 10.01.2023 al Comisiei de muncă, sănătate, asistență 

socială și familie; 
- Avizul nr. 763/2023 – B din 10.01.2023 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, 
În conformitate cu: 
- prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.22, art.23 lit.c), art.24, art.26 și art.38^2 din Ordinul Ministrului 

Sănătății nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, 
organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar; 

- prevederile art.16 lit.b) din Hotărârea Guvernului 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 art.173 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului 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, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă liniile de gardă organizate la nivelul Spitalului Județean de 
Urgență Slobozia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Finanțarea liniilor de gardă se asigură de către Spitalul Județean de Urgență 
Slobozia, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. 
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Art.3 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 

comunicată spre ducere la îndeplinire Managerului Spitalului Județean de Urgență 
Slobozia și, spre știință, Direcției Investiții și Servicii Publice și Direcției Buget Finanțe din 
cadrul Consiliului Județean Ialomița și Instituției Prefectului Județului Ialomița, urmând a 
fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea „Monitorul Oficial al 
Județului”. 
 

 

          PREŞEDINTE,  
                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                   MARIAN PAVEL                                     Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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