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H O T Ă R Â R E  

privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 13/15.07.2016 
privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență  Slobozia 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 12883 din 17.10.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
 -  Raportul  nr. 12886 din 17.10.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare, 
 - Raportul nr. 13382 din  24.10.2017al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 - avizul conform nr. XI/A/28030,37377/FB/9203 din 18.09.2017 al Ministerului 
Sănătăţii referitor la completarea structurii Ambulatoriului integrat al Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slobozia, 
  În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin. (2) lit.c) și alin.(5) lit.a) pct.3 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 172 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - prevederile art. 18 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului                      
nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern 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; 

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 13/15.07.2016 privind 
aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, se 
completează după cum urmează : 
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1. la ”Ambulatoriul integrat cu cabinete de specialitate” se introduce un nou 

cabinet, ”cabinet psihiatrie pediatrică”. 
 
Art.II Activitatea în ”Cabinetul de psihiatrie pediatrică” se va desfășura în 

contratură, în cadrul cabinetului pediatrie.  
 
Art.III Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 
  
Art.IV Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Consiliului de administraţie și managerului  Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia și, spre știinţă, direcţiilor de specialitate implicate din 
cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                                       Secretarul județului Ialomița 
                                                                                                                          Adrian Robert IONESCU 
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