
 

 

 

 

HOTĂRÂREA  Nr. _____ 

din ___________________ 2018 

 
privind: modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
“Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi   
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5038/11.05.2018 
  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al 
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa nr. 10994/09.05.2018 a Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
5038/09.05.2018; 

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a,b,c) 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, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 3, din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. (1) Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 66/30.03.2018, privind aprobarea organigramei şi 
a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, 
spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
  Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi, care răspunde şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 

 

 

 

Coca Ionel                                                                                                                             SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./10.05.2018                                                                                                                                   Coca Ionel 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 



Hotararea C.J.G. nr. ....... / ............2018  

Nr. 

crt.
Functia de conducere Functia de executie Gradul profesional NS Specialitate studii

Situatia 

postului 

Sectia clinica MEDICINA 

INTERNA II

Numar paturi: 65 din care:

.Comp. hematologie: 10 paturi

756 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

757 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

758 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Ocupat 

temporar

759 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

760 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

761 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

762 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

763 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

764 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

765 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

766 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

767 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

768 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

769 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

770 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

771 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

772 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

773 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

774 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

775 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

776 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

777 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

pag. 1



Hotararea C.J.G. nr. ....... / ............2018  

Nr. 

crt.
Functia de conducere Functia de executie Gradul profesional NS Specialitate studii

Situatia 

postului 

Sectia clinica ONCOLOGIE 

MEDICALA

Numar paturi: 55 din care:

.Comp. radioterapie: 25 paturi

.Comp. ingrijiri paliative: 10 paturi

1342 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1343 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1344 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1345 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1346 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1347 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1348 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Ocupat 

temporar

1349 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1350 Psiholog stagiar S studii superioare de specialitate Vacant

1351 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1352 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1353 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1354 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1355 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1356 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1357 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1358 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1359 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1360 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1361 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1362 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1363 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1364 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1365 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1366 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1367 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                           Nr. 5038/11.05.2018 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea statului de 

funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  
“Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi 

 
 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, este un spital din 
reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Prin adresa nr. 
10994/09.05.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 5038/09.05.2018, Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi solicită modificarea a 2 poziţii din statul 
de funcţii pentru această instituţie sanitară. Modificările propuse sunt următoarele: 

 

Transformarea a 2 posturi de medic rezident în medic specialist pentru medici care au 
promovat examenul de medic specialist în sesiunea martie – aprilie 2018, după cum urmează: 

- Dr. Lungu Simona Andreea – transformare de post de medic rezident an V în post de 
medic specialist la Secţia Clinică Medicină Internă II (poziţia 763). 

- Dr. Vlad Mihaela – transformare de post de medic rezident an V în post de medic 
specialist la Secţia Clinică Oncologie Medicală (poziţia 1346). 

 
Conform prevederilor art. 15 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, cu modificările şi completările ulterioare: „Autoritatea 
administraţiei publice locale, prin structura cu atribuţii specifice în domeniu, are următoarele 
competenţe: a) aprobă ştatele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în 
normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat; b) aprobă modificarea 
ştatelor de funcţii aprobate; c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia”. 

Art. 91 alin (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede: „În exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean: aprobă regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 
funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de 
interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”.  Alin. 
(5) lit. a) pct. 3 al aceluiaşi articol prevede: „consiliul judeţean  asigură, potrivit competenţelor 
sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean 
privind: […] sănătatea”. 

 
Solicităm avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

 Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Judeţean 
Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 
 
 
 

Coca Ionel                                                                                                                                    SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./10.05.2018                                                                                                                                                  Coca Ionel 



CONSILIIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                             Nr. 5038/11.05.2018 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea statului de 

funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  
“Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi 

 
  

Prin expunerea de motive, iniţiatorul propune un proiect de Hotărâre a Consiliului 

Judeţean Galaţi privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 

„Sf. Apostol Andrei” Galaţi. 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, este un spital din reţeaua 

Consiliului Judeţean Galaţi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin adresa nr. 10994/09.05.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 

5038/09.05.2018, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi solicită 

modificarea a 2 poziţii din statul de funcţii pentru această instituţie sanitară.  

Conform prevederilor art. 15 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, cu modificările şi completările ulterioare: „Autoritatea 

administraţiei publice locale, prin structura cu atribuţii specifice în domeniu, are următoarele 

competenţe: a) aprobă ştatele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în 

normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat; b) aprobă modificarea 

ştatelor de funcţii aprobate; c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia”. 

Art. 91 alin (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede: „În exercitarea atribuţiilor 

prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean: aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare 

a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare 

ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean 

şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”.  Alin. (5) lit. a) pct. 3 al 

aceluiaşi articol prevede: „consiliul judeţean  asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile 

legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] 

sănătatea”. 

 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 

 
Director executiv, 

 
Stoica George 

Director executiv, 
 

Cristea Constantin 

Director executiv, 
 

Epure Camelia 
 

Arhitect Şef, 
 

Dumitrescu Mărioara 

 
Şef serviciu 

 
Mişurnov Andrei 

 
Şef serviciu, 

 
Coca Ionel 

 

 

 

 

Coca Ionel                                                                                                                                                                   SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./10.05.2018                                                                                                                                                                       Coca Ionel 


