
 

 

 

 

HOTĂRÂREA  Nr. _____ 

din ___________________ 2020 

 
privind: modificarea organigramei şi a 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: 9651/11.09.2020 
  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere referatul de aprobare al 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. 19988/09.09.2020 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sf. Apostol Andrei” Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 9651/09.09.2020; 

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. 173 alin. (1) lit. a), alin (2) lit. c) alin. (5) lit. c) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. (1) Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi conform anexelor care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicarea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 75/20.02.2020, privind modificarea 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 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                      SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./10.09.2020                                                                                                                         Sacazof Silvia 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului  

Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                       Nr. 9651/11.09.2020 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea organigramei 
şi a 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. 
19988/09.09.2020 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 9651/09.09.2020, Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi solicită modificarea organigramei şi a 
statului de funcţii pentru această instituţie sanitară. Modificările propuse sunt următoarele: 

 
I. Suplimentarea organigramei şi a Statului de funcţii cu 1 post vacant de medic specialist 
endocrinologie la Compartimentul Endocrinologie (poz. 668), peste numărul maxim de posturi 
existente în cadrul compartimentului, pentru integrare clinică. 

Specialitatea endocrinologie este una dintre cele mai complexe şi solicitările celorlalte 
specialităţi către Compartimentul Endocrinologie sunt frecvente. Patologia endocrinologică are 
influenţe asupra întregului organism şi cu interferenţe majore atât cu patologiile medicale, cât 
şi cu cele chirurgicale. Endocrinologia are adresabilitate mare în ambulatoriul integrat 
spitalului. 

Modificarea propusă are ca scop creşterea accesibilităţii populației la servicii medicale 
cât mai complete, creşterea calităţii actului medical şi a gradului de confort pentru pacienți. 

 
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. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind 

Codul administrativ prevede: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean 
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: a) atribuţii privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor 
publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;” 

Alin. (2) lit. c) al aceluiaşi articol prevede: „(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 
(1) lit. a), consiliul judeţean: […] c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui 
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;” 

Alin. (5) lit. c) al aceluiaşi articol prevede: „(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 
(1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] c) 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 

 
                                                                                                                                            SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./10.09.2020                                                                                                                                 Sacazof Silvia 



CONSILIIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                         Nr. 9651/11.09.2020 
 
 

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

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

 
 
 Prin referatul de aprobare, iniţiatorul propune un proiect de Hotărâre a Consiliului 
Judeţean Galaţi privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale 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. 19988/09.09.2020 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
9651/09.09.2020, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi solicită 
modificarea organigramei şi a statului 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. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ prevede: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean 
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: a) atribuţii privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor 
publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;” 

Alin. (2) lit. c) al aceluiaşi articol prevede: „(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 
(1) lit. a), consiliul judeţean: […] c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui 
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;” 

Alin. (5) lit. c) al aceluiaşi articol prevede: „(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 
(1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] c) sănătatea.” 

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

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Angheluţă Laura Delia 

Direcţia Arhitect şef, 
_______ 

 

Director executiv, 
Epure Camelia 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

Direcţia Tehnică 
Săndulache Elena 

Serviciul de management al 
resurselor umane, sănătate 

şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii, 
_____________ 

Serviciul contencios 
şi probleme juridice, 

_____________ 
 

 

                                                                                                                                                                  

     SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./10.09.2020                                                                                                                                                                 Sacazof Silvia 


