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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 19  consilieri 

HOTĂRÂREA NR.21  

privind acordarea unui aviz de principiu pentru Programul Cadru de 

Conformare în vederea obţinerii vizei anuale la Autorizaţia sanitară de 

funcţionare a Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Huşi 

 

 

 Consiliul Local al  municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere: 

• Referatul  Biroului Tehnic nr. 1339 din 14.01.2022  ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 1342 din 

14.01.2022 privind acordarea unui aviz de principiu pentru 

Programul Cadru de Conformare  în vederea  obţinerii   vizei anuale  

la  Autorizaţia   sanitară de funcţionare a  Spitalului   Municipal 

"Dimitrie Castroian" Huşi; 

• Raportul Biroului Tehnic nr. 1344 din 14.01.2022  ; 

• Avizul nr.22 din 28.01.2022 al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul  nr.08  din 28.01.2022 al Comisiei  pentru învăţământ, culte, 

tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia 

copilului, familie; 

 

 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1096 din 

30.09.2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 

914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare , 

prevederile art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu art.129 alin.(7) lit.c) din Ordonanţa 

de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

 

            În temeiul art.139 alin.(3) si art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de  

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare ; 
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                HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1.  Se acordă  aviz de principiu pentru Programul Cadru de Conformare  

în vederea  obţinerii   vizei anuale  la  Autorizaţia   sanitară de funcţionare a  

Spitalului   Municipal "Dimitrie Castroian" Huşi,conform Anexei  care face parte 

integrantă  din prezenta hotărâre. 

         Art.2.  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi şi managerul Spitalului Municipal"Dimitrie Castroian" Huşi . 

                                                                                               

                                              

                                                                                      HUŞI  ,  31 ianuarie 2022                                                                            
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                            Contrasemnează pentru legalitate , 

         Gabriela  Matei                                                           Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


