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                                                                                                                                         Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                                    cu votul a  19  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 219 

privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal “Dimitrie 

Castroian” Husi 

 

 

      Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 

       Avand in vedere:  

• Adresa Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi nr. 6200 din 

06.05.2020, inregistrata la Primaria municipiului Husi la nr. 

9226/06.05.2020; 

• Adresa Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi nr. 6744 din 

15.05.2020, inregistrata la Primaria municipiului Husi la nr. 

10143/19.05.2020; 

• Avizul Ministerului Sănătății nr. XI/A/72279,11399/NT/680/7.04.2020 

inregistrat la Primaria municipiului Husi la nr. 8164/14.04.2020; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 10331 din 

21.05.2020 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului 

Municipal “Dimitrie Castroian” Husi; 

• Raportul Direcţiei Administratie Publica Locala nr. 10332 din 21.05.2020 ; 

• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică 

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti; 

• Avizul Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, 

finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ. 

In conformitate cu prevederile art. 180 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

prevederile art. 18 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului 

de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile 

administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art. 
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15 lit. d) din Anexa la HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologicede 

aplicare a OUG nr. 162/2008; prevederile din Cap. III, pct. 2 lit.c) la HG nr. 562/2009 

pentru aprobarea Strategiei de descentralizare in sistemul de sanatate; prevederile art. 

art.129 alin. (2) lit. d) coroborat cu art. 129 alin. (7) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ. 

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1)  si ale art. 196 alin. (1) lit. a|) din O.U.G.  

nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

HOTARASTE: 

 

          Art.1. Se aproba structura organizatorica a Spitalului Municipal “Dimitrie 

Castroian” Husi, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.2. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Anexa la HCL nr. 258 din 

29.08.2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal “Dimitrie 

Castroian” Husi, se abroga. 

 

         Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi.  
 

 

 

                                                                                   HUŞI  ,   28  mai  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

             Cristinel Popa                                                    Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 
 

 

 

 


