
 
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                            
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                
CONSILIUL JUDEŢEAN     
 

H O T Ă R Â R E 
pentru   modificarea  Hotărârii  Consiliului Județean Prahova nr. 281/2021 privind 

modificarea structurii organizatorice  a Spitalului  Județean de Urgență  Ploieşti   
 

  Având în vedere: 
       -  Referatul de aprobare nr. 7714/30 martie 2022 al  domnului  președinte  al  
Consiliului Judeţean Prahova pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
281/2021 privind modificarea structurii organizatorice  a Spitalului  Județean de Urgență  
Ploieşti, precum şi Raportul comun nr.  7715/30 martie 2022 al Biroului Sănătate, Cultură, 
Învăţământ, Mass-media, Sport, Tineret, ONG-uri,Turism și al Serviciului Resurse Umane 
din cadrul Consiliului Județean Prahova; 
În conformitate cu: 
     -  Prevederile art. 172 alin.(6) și  alin.(7)  din  Legea nr. 95/2006  privind  reforma în 
domeniul  sănătăţii, republicată  cu modificările şi completările ulterioare; 
      - Prevederile art. 15 din Hotărârea 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
       - Scrisoarea nr. 36599/06.12.2021 a Direcției de Sănătate Publică Prahova  privind 
avizarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Ploiești și 
srisoarea nr. 10778/29 martie 2022 a Direcției de Sănătate Publică Prahova; 
         În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a), alin.(2) lit. b) și c ) și alin (5) lit.c),  
precum și ale art. 196 alin.(1) lit. a)  din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul  Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 
 
             Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 
 Art. 1.  Se aprobă  modificarea Hotărârii  Consiliului Județean Prahova nr. 281/2021 
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență  Ploieşti în 
sensul prorogării  termenului de 31 martie 2022, prevăzut la art.2 alin.(1) cu 30 de zile,  dar  
nu mai mult de data la care vor fi  îndeplinite condițiile de funcționare  ale unității sanitare, 
conform legislației în vigoare .  
 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 281/2021 
rămân neschimbate.  
 Art. 3.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi  duse la îndeplinire de Spitalul Județean 
de Urgență Ploiești.  
 Art. 4. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                        SECRETAR GENERAL,                                                                                                       
                                                                                                  Hermina Adi Bîgiu 

 
Ploieşti, 31 martie 2022 
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ROMÂNIA                                    
JUDEŢUL PRAHOVA                         
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE                                    
Nr. 7714/30.03.2022  
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la  proiectul de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Prahova 
nr. 281/2021 privind aprobarea modificării structurii organizatorice  a  Spitalului  

Județean de Urgență  Ploieşti 
 
 

             În conformitate cu prevederile art. 173  alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit. b) și c), 
precum și ale art. 182 alin.(1) și alin. (2)  precum și ale art. 196  alin.(1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ „ 
Consiliul  județean  aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui 
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcții și 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 și serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 
şi regiilor autonome de interes judeţean” 
         Văzând solicitarea Spitalului Județean de Urgență Ploieşti nr. 16097/30.03.2022 
și scrisoarea Direcției de Sănătate Publică Prahova nr. 10778/29.03.2022 prin care se  
face precizarea că avizul menționat în Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 
281/2021 de modificare a structurii organizatorice pentru unitatea sanitară nu are 
valabilitate o anumită perioadă de timp, ci este valabil “ până la îndeplinirea 
condițiilor de funcționare conform legislației în vigoare”  și ținând  seama de 
prevederile  art. 15 din Hotărârea 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, cu modificările şi completările 
ulterioare în Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 281/2021, este necesară și 
oportună modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 281/2021 și 
prorogarea  termenului de 31 martie 2022, prevăzut la art.2 alin.(1) cu 30 de zile,  dar  
nu mai mult de data la care vor fi îndeplinite condițiile de funcționare ale unității 
sanitare, conform legislației în vigoare. 
 
   În baza celor mai sus menţionate, supun spre aprobare prezentul proiect de 
hotărâre.   
 

P R E Ş E D I N T E, 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 
 



ROMÂNIA   
JUDEŢUL PRAHOVA   
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. 7715/30 martie 2022  
 
 
 
        R A P O R T   
la  proiectul de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Prahova 

nr. 281/2021 privind aprobarea modificării structurii organizatorice  a  Spitalului  
Județean de Urgență  Ploieşti 

 
 
    Văzând solicitarea Spitalului Județean de Urgență  Ploieşti  nr. 16097/30.03.2022 
și scrisoarea Direcției de Sănătate Publică Prahova nr. 10778/29.03.2022 prin care se  
face precizarea că avizul menționat în Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 
281/2021 de modificare a structurii organizatorice pentru unitatea sanitară nu are 
valabilitate o anumită perioadă de timp, ci este valabil “ până la îndeplinirea 
condițiilor de funcționare conform legislației în vigoare”  și ținând  seama de 
prevederile  art. 15 din Hotărârea 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, cu modificările şi completările 
ulterioare în Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 281/2021, se propune  
modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 281/2021 și prorogarea  
termenului de 31 martie 2022, prevăzut la art.2 alin.(1) cu 30 de zile,  dar  nu mai 
mult de data la care vor fi îndeplinite condițiile de funcționare ale unității sanitare, 
conform legislației în vigoare. 
  
            Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 
 
         
 

Șef serviciu ,                       
           Ion Elena                                    Birou sănătate , cultură,   învăţământ,                                                                                                         
                                                        mass-media, sport-tineret, ONG-uri,  turism, 
                                                                   Nicolae Constantin Marius 
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