
R O M A N I A 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  nr. 68/2020 
privind înființarea unor linii de gardă la  nivelul Spitalului Județean de Urgență Vaslui 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui 

nr.5306/08.04.2020; 
-  adresa Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 7285/03.04.2020; 
- adresele nr. 12980/30.03.2020 și nr. 345/8814/1.04.2020 ale Ministerului 

Sănătății; 
- raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 5309/08.04.2020; 
- avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 

juridică şi disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale și Comisia 
pentru protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, culte și sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului 

de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile 
administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 16 lit. b) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008; 

- Ordinului nr. 870/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea 
Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile 
publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare; 

-  art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – Se aprobă înființarea unei linii de gardă la domiciliu pentru Secția 
chirurgie și ortopedie infantilă a Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 

Art.2. – Se aprobă înființarea unei linii de gardă pentru UPU-SMURD cu un 
cabinet medicină dentară de urgență din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, în 
specialitatea pediatrie, cu o durată de 17 ore în zilele lucrătoare și 24 de ore în zilele 
nelucrătoare. 

Art.3. – (1) Liniile de gardă organizate la nivelul Spitalului Județean  de Urgență 
Vaslui, conform structurii organizatorice actuale, sunt prevăzute în Anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

     (2) – La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii, Anexa privind liniile de 
gardă organizate la nivelul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 42/2016, cu modificările și completările ulterioare, se 
abrogă. 



Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al  
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui, 
Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui, precum și Spitalului Județean de Urgență Vaslui în vederea 
aducerii la îndeplinire. 

 
Vaslui, 13 aprilie 2020 

 
 
 

       PREȘEDINTE, 
                              Dumitru Buzatu 
 
 
 

           Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                             Diana-Elena Ursulescu  
 

 



                                                                                                                                 Anexa 
  la Hotararea nr. 68/2020 

 
 

LINII DE GARDĂ ORGANIZATE LA NIVELUL SPITALULUI JUDEŢEAN DE 
URGENŢĂ VASLUI 

 
 

Numărul liniilor de 
garda aprobate  

Titulatura linei/liniilor de garda aşa cum 
a/au fost aprobată/aprobate de MS sau 

Consiliul judeţean  şi 
specialitatea/specialităţile, medicale 

Nr. şi data adresei de aprobare a 
liniei/liniilor de gardă emisă de 

Ministerul Sănătăţii  

1 2 3 

13 linii de gardă, calculate la numărul de paturi conform art. 23 lit. c), din O.M.S. nr. 870/2004, în 
specialităţile: 

2(doua) MEDICINA INTERNA OB/12604/45363/03.11.2004 

1(una) CHIRURGIE GENERALA OB/12604/45363/03.11.2004 

1(una) 

 

ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE 

 

Consiliul judeţean prin 
transformarea unei linii de gardă 
specialitatea chirurgie generală, 
noiembrie 2011 

2(doua) PEDIATRIE SI NEONATOLOGIE OB/12604/45363/03.11.2004 

2(doua) OBSTETRICA- GINECOLOGIE OB/12604/45363/03.11.2004 

1(una) PNEUMOLOGIE OB/12604/45363/03.11.2004 

1(una) BOLI INFECTIOASE OB/12604/45363/03.11.2004 

1(una) A.T.I. OB/12604/45363/03.11.2004 

1(una) NEUROLOGIE OB/12604/45363/03.11.2004 

1(una) O.R.L. EN/7899/33435/33436/22.07.2008 

o linie gardă înființată  conform art. 51 şi prin excepţie de la prevederile art. 23 lit. c) din O.M.S. 
nr. 870/2004: 

1(una) PSHIATRIE RL/330/43228/06.09.2011 

2 linii de gardă înfiinţate  conform art. 24 alin (1) din O.M.S. nr. 870/2004: 

1(una) MEDICINA DE LABOLATOR OB/12604/45363/03.11.2004 



1(una) RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ Consiliul judeţean, noiembrie 2011 

o linie gardă înființată  conform art. 51 și prin excepție de la prevederile art. 38 2  alin. (2) din 
O.M.S. nr. 870/2004: 

1(una)-la domiciliu 
RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ-pentru 
Compartimentul Computer Tomograf 

Consiliul județean, ianuarie 2019 în 
baza avizului MS 

3 linii de gardă înfiinţată  conform art. 26 alin (1) din O.M.S. nr. 870/2004: 

1(una) 

 1(una) 

1(una) 

UPU 

SMURD 

UPU-SMURD în specialitatea pediatrie 

EN/8446/9816/23.03.2006 

Consiliul județean, iunie 2013 

Consiliul județean, aprilie 2020 în 
baza avizului MS 

o line gardă înființată conform art. 29 alin. (2)  din O.M.S. nr. 870/2004 și art. 2 alin. (3) din 
Ordinul nr. 1.134/C/2000 

1 (una) Serviciul Judeţean de medicină legala 
Vaslui Consiliul Judeţean, februarie 2016 

o line gardă înființată conform art. 38 2  alin. (2) O.M.S. nr. 870/2004  

1(una)-la domiciliu Chirurgie și ortopedie infantilă Consiliul județean, aprilie 2020 

 


