
 
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                            
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                
CONSILIUL JUDEŢEAN                    
 

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

Andreoiu Ploiești”  
 

  Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 3213/07.02.2023 al domnului Dumitru Tudone, 

Vicepreședinte al Consiliului Judeţean Prahova privind modificarea denumirii  
“Spitalul  Județean de Urgență Ploieşti Dr. Constantin Andreoiu” în  „Spitalul Județean 
de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești”, precum şi Raportul comun nr. 3217/ 
07.02.2023 al Biroului Sănătate, Cultură, Învăţământ, Mass-media, Sport, Tineret, 
ONG-uri,Turism și al Direcției Juridic, Contencios și Administrație Publică din cadrul 
Consiliului Județean Prahova; 

- Adresa Spitalului Județean de Urgență Ploiești nr. 1012/09.01.2023, 
înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 592 din 09.01.2023; 

- Hotărârea Consiliului de Aministrație al Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești. nr. 1/30.01.2023 înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 2947/ 
03.02.2023; 

- 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 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. 
4/20.02.2023 înregistrat la Consiliul Județean Prahova sub nr. 4331/20.02.2023;   

-  Hotărârea nr. 65/28.02.2023 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;  
-  Avizul Ministerului Sănătății nr. AR 15055/DPSS 5451/26.08.2022; 
-  Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 243 din 14.09.2022; 

 
        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 denumirii “Spitalul Județean de Urgență Ploiești 
Dr. Constantin Andreoiu” în “Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin  Andreoiu 
Ploiești”, unitate sanitară publică cu paturi, cu sediul în municipiul Ploiești, str. 
Găgeni, nr.100, județul Prahova cu personalitate juridică, aflat în rețeaua sanitară a 
Consiliului Județean Prahova. 



 
 
Art.2 Denumirea unității sanitare modificată conform Art.1 va intra în vigoare 

cu data de 01.04.2023. 
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,                                                                                                       

                                                                                                   Hermina Adi Bîgiu  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploiești, 6 martie 2023 
 
Nr. 45 
 
 



 
ROMÂNIA                                    
JUDEŢUL PRAHOVA                         
CONSILIUL JUDEŢEAN  
VICEPREȘEDINTE  
Nr.3213/ 07.02.2023 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea denumirii „Spitalul Județean de 
Urgență Ploiești Dr. Constantin Andreoiu” în “Spitalul Județean de Urgență  

Dr. Constantin  Andreoiu Ploiești”  
 
 Spitalul Județean de Urgență Ploiești este cea mai mare și cea mai importantă 
unitate medicală din județul Prahova, 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 a denumirii „Spitalul Județean de 
Urgență Ploiești”  în „Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin  Andreoiu Ploiești”, 
conform avizului primit de la Ministerul Sănătății nr. AR 15055/DPSS 
5451/26.08.2022, prin adresa nr. 1012/09.01.2023, a Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești și înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 592/09.01.2023, pentru 
modificarea Hotărârii nr. 9/13.09.2022 a Consiliului de Administrație a Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești și modificarea denumirii “Spitalul Județean de Urgență 
Ploiești dr. Constantin Andreoiu” în “Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin  
Andreoiu Ploiești”, respectiv Hotărârea nr. 1/ 30.01.2023 a Consiliului de Administrație 
a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, care modifică denumirea anterioară “Spitalul 
Județean de Urgență Ploiești dr. Constantin Andreoiu”, în “Spitalul Județean de Urgență 
Dr. Constantin  Andreoiu Ploiești”. 
   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. 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
                                                  DUMITRU TUDONE     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA   
JUDEŢUL PRAHOVA   
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. 3217/ 07.02. 2023            Raport   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

la proiectul de hotărâre privind modificarea denumirii “Spitalul Județean de 
Urgență Ploiești Dr. Constantin Andreoiu” în „Spitalul Județean de Urgență  

Dr. Constantin Andreoiu Ploiești” 
 

Ținând cont de propunerea de modificare a denumirii Spitalului Județean de 
Urgență Ploiești  în „Spitalul Județean de Urgență  Dr. Constantin  Andreoiu Ploiești”, 
conform avizului primit de la Ministerul Sănătății nr. AR 15055/DPSS 5451/ 
26.08.2022, de solicitarea înaintată de Spitalul Județean de Urgență Ploiești                               
nr.1012/09.01.2023, înregistrată la Consiliului Județean Prahova cu nr. 592/ 
09.01.2023, în vederea modificării denumirii “Spitalului Județean de Urgență Ploiești 
Dr. Constantin Andreoiu” în „Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu 
Ploiești”, de modificarea Hotârârii Consiliului de Administrație a Spitalului Județean 
de Urgență Ploiești, nr. 9/13.09.2022  și modificarea și completării denumirii 
“Spitalului Județean de Urgență Ploiești dr. Constantin Andreoiu” în “Spitalul Județean 
de Urgență Dr. Constantin  Andreoiu Ploiești” prin Hotărârea ulterioară                                
nr. 1/ 30.01.2023 a Consiliului de Administrație a Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești, care modifică denumirea anterioară, conform avizului Ministerului Sănătății 
precizat 

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”.  
   Având în vedere 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 denumirii “Spitalul Județean de Urgență Ploiești Dr. Constantin Andreoiu” 
în „Spitalul Județean de Urgență “Dr. Constantin Andreoiu, Ploiești”. 

 
   Direcție 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  


