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H O T Ă R Â R E  

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 
 nr. 180/28.09.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale  

Spitalului Județean de Urgență Slobozia 
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 1986/2023 - R din 25.01.2023 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 - anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 180/28.09.2022 privind 
aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia, 

Examinând: 
- adresa nr. R 484 din 19.01.2023 a Spitalului Județean de Urgență Slobozia; 

 - Raportul de specialitate  nr. 2010/2023 – H din 26.01.2023 al Biroului Resurse 
Umane; 
 - Avizul nr. 2389/2023 - B din 30.01.2023 al Comisiei juridice, de  disciplină, drepturi, 
obligații și incompatibilități; 
 - Avizul nr. 2261/2023 - V din 27.01.2023 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială și familie; 

- Avizul nr. 2349/2023 - L din 30.01.2023  al Comisiei economico – financiară și 
agricultură, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. c), art. 385 alin. (3), art. 393 alin. (2), 
art. 409 alin. (3) lit. a) și lit. b), art. 476-477 și art. 480-481  din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - 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 Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, 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. 1.224/2010 privind aprobarea 
normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru 
modificarea 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 
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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 nr. 1500/2009 privind aprobarea 
regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și 
terapie intensivă din unitățile sanitare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1778/2006 privind aprobarea 
normativelor de personal, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 45 și art. 47 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 
30.03.2021, cu modificările și 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. I (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 180/28.09.2022 
privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență 
Slobozia, se modifică și va avea următorul cuprins: 

- funcțiile de la numerele curente: 7, 65, 180, 221, 269, 407, 468, 628, 722, 962, se 
modifică la anul de rezidențiat; 

-  funcția de la numărul curent 52 se modifică din rezident III în rezident V, prin 
echivalarea stagiilor de pregătire; 

- funcțiilor de la numerele curente: 119, 187, 268, 281, 303, 346, 368, 385, 418, 469, 
775, 919, 961, li se modifică gradul profesional; 

- funcția de la numărul curent 690, se modifică gradul profesional din medic primar în 
medic specialist. 

 (2) Se aprobă statul de funcţii actualizat al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, 
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 

 Art. III Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Biroului Resurse Umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Spitalului Județean de Urgență Slobozia şi, spre 
ştiinţă, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând să fie 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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