
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                            
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                
CONSILIUL JUDEŢEAN                    
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea și completarea denumirii Spitalului Județean de Urgență Ploiești în 
Spitalul Județean de Urgență Ploiești “Dr. Constantin  Andreoiu” 

 
      Având în vedere: 
 Referatul de aprobare nr. 17066/26.07.2022 al Președintelui Consiliului Judeţean Prahova, 
al vicepreședinților Consiliului Județean Prahova și al consilierilor județeni, privind 
modificarea și completarea denumirii Spitalului Județean de Urgență Ploieşti în Spitalul 
Județean de Urgență Ploiesti „Dr. Constantin Andreoiu”, unitate sanitară cu paturi cu 
personalitate juridică, cu sediul în municipiul Ploiești, aflat în rețeaua sanitară a Consiliului 
Județean Prahova, precum şi Raportul comun nr. 17067/26.07.2022 al Biroului Sănătate, 
Cultură, Învăţământ, Massmedia, Sport, Tineret, ONGuri, Turism și al Direcției Juridic, 
Contencios și Administrație Publică din cadrul Consiliului Județean Prahova; 
 Adresa Spitalului Județean de Urgență Ploiești nr. 37698/19.07.2022, înregistrată la 
Consiliul Județean Prahova cu nr. 16404/19.07.2022; 
 Prevederile  art. 2 lit. c), art. 3 și art. 5 din Ordonanța nr. 63/2002 privind  atribuirea sau 
schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;   
 Ordinul ministrului internelor și reformei administrative  nr. 564/2008 pentru aprobarea 
Regulamentului de funcționare a  Comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a 
municipiului București; 
 Prevederile art. 172 alin. (7) și alin. (7) din Legea nr. 95/2006  privind  reforma în domeniul  
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Avizul Comisiei nr. 5 pentru Sănătate, Protecție Socială, Protecția Mediului Înconjurător 
și Activități Sportive a Consiliului Județean Prahova; 
 Avizul Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Prahova nr. 12/06.09.2022; 
 Hotărârea nr. 404/14.09.2022 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești; 
 Avizul Ministerului Sănătății nr. AR 15055/DPSS 5451/26.08.2022; 

În temeiul art. 173  alin. (1) lit. a) și lit. f) și alin. (5) lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

      Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea denumirii Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești în Spitalul Județean de Urgență Ploiești “Dr. Constantin  Andreoiu”, unitate sanitară 
publică cu paturi, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Găgeni, nr.100, județul Prahova cu 
personalitate juridică, al cărui management a fost preluat de către Consiliului Județean 
Prahova. 

Art.2. Dumirea unității sanitare modificată și completată conform Art. 1 va intra în vigoare 
cu data de 01.01.2023. 

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,                                                                                                       

                                                                                                  Bîgiu Hermina Adi    
 

Ploiești, 14 septembrie 2022 
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ROMÂNIA                                    
JUDEŢUL PRAHOVA                         
CONSILIUL JUDEŢEAN                                     
Nr. 17066/26.07.2022  

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărîre privind modificarea și completarea denumirii Spitalului 

Județean de Urgență Ploiești în Spitalul Județean de Urgență Ploiești  
“Dr. Constantin  Andreoiu”  

 
 Spitalul Județean de Urgență Ploiești este cea mai mare și cea mai importantă 
unitate medicală din județul Prahova, o instituție sanitară cu paturi, de utilitate publică, 
cu personalitate juridică, înființată prin Decizia Consiliului Popular   județului  Prahova  
nr. 616/1974, parcurgând, de-a lungul existenței sale, numeroase transformări pentru a 
asigura asistență  medicală populației din municipiul Ploiești și județul Prahova.  
 Situat în municipiul Ploiești, la 60 de km de capitala București, spitalul deservește 
în prezent o populație de peste 800.000 de locuitori din județul Prahova și județele 
limitrofe. 
 Orientarea permanentă către necesitățile pacienților și oferirea de servicii 
medicale de calitate reprezintă misiunea de bază a Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești. 
 Ținând cont de propunerea de modificare și completare a denumirii Spitalului  
Județean de Urgență Ploiești  în Spitalul Județean de Urgență Ploiești  “Dr. Constantin  
Andreoiu”, numărul 37698/19.07.2022, inițiativă primită din partea Spitalului Județean 
de Urgență  Prahova,  înregistrată  la  Consiliului Județean Prahova  sub numărul 16404/ 
19.07.2022, care vine din dorința de  recunoaștere a excepționalei valori medicale și a 
meritelor deosebite pentru prestigiul chirurgiei prahovene și naționale  a doctorului 
Constantin Andreoiu și  având în vedere integrarea memoriei acestuia, în comunitatea 
medicală națională, de la nivelul unei unități medicale care îmbrățișează valoarea 
marelui medic, facem următoarele precizări: 

Doctorul Constantin Andreoiu, născut la 1 septembrie 1903, în orașul Pitești, a 
absolvit liceul la Slatina și Facultatea de Medicină a Universității București. 
 A fost membru corespondent al Academiei de Științe din România începând cu 
3 iunie 1941. 
 Din 1948 a ocupat postul de medic primar șef al secției de chirurgie de la Spitalul 
Unificat de Adulți nr. 2 (Schuler) și ulterior ocupă același post la Spitalul Județean 
Prahova până la 1 iulie 1977 când se pensionează. 
 Doctorul Andreoiu a avut o prodigioasă activitate științifică concretizată în 310 
articole și comunicări științifice în Revista de chirurgie și în Chirurgia. În 1964 i s-a 
conferit titlul de medic emerit și i s-a echivalat titlul de doctor în medicină obținut 
înainte de 1952. 

În 1983, la Institutul Oncologic Cluj-Napoca, a avut loc in memoriam dr. 
Constantin Andreoiu, ședința omagială pentru comemorarea renumitului specialist, în 
cadrul căreia au luat cuvântul - Academician Constantin Arseni; Academician Ion 
Făgărășanu;  Prof. Dr.doc. Ion Juvara; Prof. Dr. doc. Crișan Miricoiu; Dr. Vasile Andriu 
(din partea foștilor elevi); Prof dr.doc. Ion Chiricuță. 



 Un nume atât de valoros ca al doctorului  Constantin Andreoiu  nu poate fi lăsat 
decât celei mai mari și importante unități medicale din Ploiești, unde acesta și-a derulat 
activitatea o importantă perioadă de timp.  
   În conformitate cu: 
  Prevederile art. 173  alin. (1) lit. a) și lit.f)) și alin (5) lit.c) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare , coroborat cu prevederile   art.172 alin.(7) din  Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul  sănătăţii,  republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, unde se precizează: „Structura organizatorică, reorganizarea, 
restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din reţeaua 
proprie a altor ministere şi instituţii publice cu reţea sanitară proprie se aprobă prin ordin 
al ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu avizul 
Ministerului Sănătăţii”; 
 

Prevederile  Art. 2, lit. c) din Ordonanța nr. 63/2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri și de prevederile Ordinului nr. 564  din 31 iulie 2008 pentru 
aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, 
respectiv a municipiului București;   

Prevederile art. 172 alin.(7) din  Legea nr. 95/2006  privind  reforma în domeniul  
sănătăţii, republicată  cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 173  alin. (1) lit. a) și lit.f) și alin (5) lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare; 
            Supunem spre aprobare  prezentul proiect de hotărâre. 
 
 

PREŞEDINTE, 
                                              IULIAN DUMITRESCU     
   
 

VICEPREȘEDINTE 1 ,    VICEPREȘEDINTE 2 ,     
           TUDONE DUMITRU              APOSTOL CONSTANTIN CRISTIAN 
 

CONSILIERI JUDEȚENI: 
 
Calotă Emil                 
Bercea Raluca Mihaela                                                           
Dosaru Elena Iuliana                                                               
Gâjman-Ioniță Beatrice Alexandra                                       
Niculcea Nicolae                                                                      
Petrache Adrian                                                                      
Apostolache Mihai Cristian                                                    
Godeanu Mihaela Magdalena                                               
Andrei Gabriel Stelu                                                              
Ardeleanu Vasile                
Ludmila Sfârloagă                                                                  
Dosaru Viorel   
 
                    
 



                                                                                                        
Ionică Eugen                
Măruntu Nicolae                
Neagu Mihai Cristian                
Pințoiu Alin Valentin                
Samoilă Nicolae 
Băzăvan Ionela Daniela  
Chelan Gabriel Bogdan  
Lupea Ioana Mădălina 
Chițu Adina Elena   
Iordăchescu Nelu    
Constantin RăzvanConstantin  
Dragna Florina Alina 
Dumitrașcu Sorin   
Furtună Bogdan Tiberiu 
Enescu Rareş Dan  
Ignat Cătălin Adrian 
Ciolac Dan  
Matache Dumitru-Dan  
Tudoran Lorin Gabriel  
Papuc Rodica Mariana  
Țaga Gabriel 
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PREŞEDINTE  
Nr. 17067/26 iulie 2022  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
        Raport  
la proiectul de hotărîre privind modificarea și completarea denumirii Spitalului 

Județean de Urgență Ploiești în Spitalul Județean de Urgență Ploiești  
“Dr. Constantin Andreoiu” 

 
          
       Prin adresa Spitalului Județean de Urgență Ploiești nr. 37698/19.07.2022, 
înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 16404/ 19.iul.2022, se propune 
atribuirea numelui Doctor Constantin Andreoiu, titulaturii oficiale a spitalului, ca semn 
al recunoașterii excepționalei valori medicale și a meritelor deosebite pentru prestigiul 
chirurgiei prahovene naționale.   

În conformitate cu prevederile art. 173  alin. (1) lit. a) și lit.f) și alin (5) lit.c) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile   art.172 alin.(7) din  
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul  sănătăţii,  republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare: „Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, 
schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din reţeaua proprie a 
altor ministere şi instituţii publice cu reţea sanitară proprie se aprobă prin ordin al 
ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu avizul 
Ministerului Sănătăţii.  
 Spitalul Județean de Urgență Ploiești este cea mai mare și cea mai importantă 
unitate medicală din județul Prahova. 
 Inițiativa  Spitalului Județean de Urgență  Prahova vine din dorința de 
recunoaștere  a  excepționalei valori medicale și a meritelor deosebite pentru prestigiul 
chirurgiei prahovene și naționale  a doctorului Constantin Andreoiu și  are în vedere 
integrarea memoriei acestuia, în comunitatea medicală națională, de la nivelul unei 
unități medicale care îmbrățișează valoarea marelui medic. 
 Dr. Constantin Andreoiu  a  fost membru corespondent al Academiei de Științe 
din România începând cu 3 iunie 1941.  

Întreaga  experiență acumulată și aplicată  în domeniul pe care l-a îmbrățișat cu 
multă dedicație încă de la terminarea Facultății de Medicină, a făcut ca în 1964, doctorul 
Constantin Andreoiu, să primească titlul de medic emerit,  care a echivalat cu titlul de 
doctor în medicină, obținut înainte de 1952. 
 A efectuat în cei peste 50 de ani de activitate peste 100 000 de operații, fapt ce i-
a oferit o uriașă experiență chirurgicală și i-a permis să fie o autoritate de necontestat în 
toate domeniile chirurgiei generale.  
 
 
 
 



Prezent aproape la toate congresele și consfătuirile de chirurgie din ultima 
jumătate de secol, dr. Andreoiu a ajuns o personalitate fruntașă a chirurgiei românești. 
El rămâne un exemplu demn de urmat pentru generațiile chirurgilor tineri și are un loc 
bine meritat în istoria medicală națională. 
   În conformitate cu Ordonanța nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri și de Ordinului nr. 564  din 31 iulie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de 
funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului 
București;  

Față de  cele menționate. avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind 
modificarea și completarea denumirii Spitalului Județean de Urgență Ploiești în Spitalul 
Județean de Urgență Ploiești “Dr. Constantin Andreoiu”. 

 
       

   Direcției Juridic, Contencios și                     Birou sănătate , cultură,  învăţământ,                                                                                                         
         Administrație  Publică                     mass-media, sport-tineret, ONG-uri,  turism, 
                               
                                                           
                  Director executiv,                                                         Șef birou, 
               Alina Georgiana Tincă                                       Constantin Marius Nicolae 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
 
 
 
   
 Întocmit: 
 Cons.Moiceanu Iaroslava Mihaela  
 
 
 


	Ploieşti,………….



