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                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul  a  15 consilieri  

        

HOTĂRÂREA NR.320                                                                                                              
privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Spitalului 

Municipal “Dimitrie Castroian” Husi 

 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 

Avand in vedere:  

• Adresa Spitalului Municipal “Dimitrie Castoian” Husi nr. 9179/13.07.2020, 

inregistrata la Primaria municipiului Husi la nr. 14253/14.07.2020; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 14740/20.07.2020 privind  

      modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Spitalului  

      Municipal “Dimitrie Castroian” Husi; 

• Raportul Direcţiei Administratie Publica Locala nr.14741/20.07.2020;  

• 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 OUG nr.162/2008 privind transferul ansambului de atributii 

si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; ale HG nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008, cu modificarile si completarile ulterioare; ale 

Ordinului ministrului  sanatatii nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru 

asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului 

sanatatii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; ale Ordinului ministrului 

sanatatii nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi 

compartimentelor de anestezie şi terapie intensiva din unitatile sanitare; ale Ordinului ministrului 

sanatatii nr.1706/2007 privind conducerea şi organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a 

urgentelor; ale Ordinului ministrului sanatatii nr. 975/2012 privind organizarea structurii de 

management al calităţii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua 

Ministerului Sanatatii si a autoritaţilor administratiei publice locale; ale Ordinului ministrului 

sanatatii nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului; ale Ordinului 

ministrului sanatatii nr. 1443/2005 privind desemnarea unui coordonator pentru blocul operator; ale 

Ordinului ministrului sanatatii nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe 

categorii a unităţilor şi subunitatilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru 

personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care beneficiază de un număr de clase 

suplimentare faţă de salariul de bază; Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitati sanitare; ale 
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Legii nr. 672/2002 republicata privind auditul public intern; Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

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, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

                                               HOTĂRĂȘTE: 

 

        Art.1. Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul 

Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi, ca urmare a:  

 

  A – Introducerea de noi compartimente si anume : 

  

Prin modificarea de structura aprobata prin HCL nr.219/28.05.2020 au fost introduse structuri noi 

in cadrul aceluiasi numar de paturi , care  duc la modificarea organigramei dupa cum urmeaza : 

 

1) Compartimentul de Nefrologie cu 5 paturi in cadrul Sectiei de Medicina Interna 

2) Un  CT-computer tomograf  in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala  

3) Cabinet Urologie  in cadrul Ambulatoriului Integrat   

 

  B - Modificarea numarului de posturi pe sectii/compartimente si anume : 

 

1) Se infiinteaza 1(unu) post de medic resident specialitate oftalmologie in cadrul Cabinetului 

oftalmologie din Ambulatoriul Integrat  – pozitia nr. 458 in statul de functii  aprobat.  

2) Se infiinteaza 1(unu) post de medic resident specialitate pneumologie in cadrul 

Compartimentului pneumologie – pozitia nr. 267 in statul de functii aprobat. 

3) Se infiinteaza 1(unu) post de asistent medical PL in cabinetul de urologie in cadrul Cabinetului 

de urologie din Ambulatoriul integrat – pozitia nr. 486 in statul de functii aprobat. 

4) Se desfiinteaza 1(unu) post de ingrijitoare in sectia de obstretica ginecologie – pozitia 201 din 

statul de functii aprobat de  Hotararea Consiliului Local nr.27 din 30.01.2020. 

5) Se desfiinteaza 1(unu) post de medic specialist in Compartimentul psihiatrie - pozitia 251 din 

statul de functii aprobat de  Hotararea Consiliului Local nr.27 din 30.01.2020 

6) Se desfiinteaza 1(unu) post de asistent medical debutant in cabinetul de medicina interna – 

pozitia 456 din statul de functii aprobat de  Hotararea Consiliului Local nr.27 din 30.01.2020 

 

        C - Transformarea unor posturi vacante si anume: 

 

1) Postul vacant de medic sef sectie grad II - pozitia nr.9 in Statul de fuctii aprobat de Hotararea 

Consiliului Local nr.27 din 30.01.2020 , in post de  medic sef sectie gradul I , regasindu-se  in 

statul de functii aprobat  la  pozitia nr. 9. 

2) Postul vacant de asistent medical principal PL - pozitia nr.209 in Statul de functii aprobat de  

Hotararea Consiliului Local nr.27 din 30.01.2020 ,in post de  asistent medical PL, regasindu-se  

in statul de functii aprobat la pozitia nr. 207. 

3) Postul vacant de asistent medical principal PL - pozitia nr.293 in Statul de functii aprobat de  

Hotararea Consiliului Local nr.27 din 30.01.2020 in post de  asistent medical PL, regasindu-se  

in statul de functii aprobat la pozitia nr. 291. 

4) Postul vacant de medic specialist - poz.314 din Statul de functii aprobat de  Hotararea Consiliului 

Local nr.27 din 30.01.2020 , in post de medic rezident , regasindu-se in statul de functii aprobat 

la pozitia nr. 312. 



5) Postul vacant de medic sef laborator gradul I –pozitia 393 in Statul de functii aprobat de  

Hotararea Consiliului Local nr.27 din 30.01.2020 , in post de  medic sef laborator gradul II , 

regasindu-se  in statul de functii aprobat la  pozitia nr. 391. 

6) Postul vacant de bioinginer medical principal sef serviciu gradul II  – pozitia 424 in Statul de 

functii aprobat de  Hotararea Consiliului Local nr.27 din 30.01.2020 , in post de sef serviciu 

gradul I , regasindu-se  in statul de functii aprobat la pozitia nr. 422.  

7) Postul vacant de chimist principal – pozitia 373 in statul de functii aprobat de  Hotararea 

Consiliului Local nr.27 din 30.01.2020 , in biolog , regasindu-se in statul de functii aprobat la  

pozitia nr. 371. 

8) Postul vacant de asistent medical principal PL – pozitia 387 in statul de functii aprobat de  

Hotararea Consiliului Local nr.27 din 30.01.2020 , in post de  asistent medical PL , regasindu-

se  in statul de functii aprobat la pozitia nr. 385. 

9) Postul vacant de registrator medical principal  – pozitia 431 in statul de functii aprobat de  

Hotararea Consiliului Local nr.27 din 30.01.2020,  in post de bioinginer medical debutant . Se 

transforma postul in vederea publicarii la concurs. Pozitia in statul de functii aprobat este la 

nr.429. 

 

 D.  Transformarea unor posturi , in urma promovarii personalului  care indeplineste 

conditiile prevazute de normele legale in vigoare in acest sens : 

 

1) Se transforma pozitia cu nr.110 , medic resident, din statul de functii aprobat prin  Hotararea 

Consiliului Local nr.27 din 30.01.2020, in medic specialist si transferul in cadrul Ambulatoriului 

integrat in Cabinetul de urologie. , regasindu-se in statul de functii aprobat la pozitia  nr. 485. 

2) Se transforma pozitia  nr. 436 , registrator medical debutant din statul de functii aprobat prin  

Hotararea Consiliului Local nr.27 din 30.01.2020. , in registrator medical regasindu-se in statul 

de functii aprobat la pozitia nr.434 . 

3) Se transforma postul cu nr. 448  , asistent medical debutant din statul de functii aprobat prin 

    Hotararea Consiliului Local nr.27 din 30.01.2020 ,  in asistent medical regasindu-se  in statul de 

functii  aprobat la pozitia  nr. 446 . 

 

       Art.2. Organigrama Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, modificata conform art.1, 

va avea continutul cuprins in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.3. Statul de functii al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, modificat conform 

art. 1, va avea continutul cuprins in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.4. Prezenta hotarare abroga Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 

27/30.01.2020 privind modificarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Municipal  

“ Dimitrie Castroian” Husi. 

 

         Art.5. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului Husi 

si conducerea Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi. 

 

 
                                                                                                HUŞI  ,   21 iulie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                   Contrasemnează pentru legalitate , 

         Cristinel  Popa                                                                      Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 


