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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                               cu votul a  13  consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR. 434 

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in 

Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui . 

 

 Avand in vedere : 

• Referatul Directiei Administratie Publica Locala nr. 25414 din 

09.12.2020 privind desemnarea  reprezentantilor Consiliului Local al 

Municipiului Husi  in Consiliul de Administratie al Spitalului 

Municipal”Dimitrie Castroian” Husi ; 

• Referatul de aprobare al primarului municipiului Husi nr. 25415 din 

09.12.2020  privind  desemnarea  reprezentantilor Consiliului Local al 

Municipiului Husi  in Consiliul de Administratie al Spitalului 

Municipal”Dimitrie Castroian” Husi ; 

• Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica Locala nr. 

25416  din 09.12.2020 si raportul de specialitate al Compartimentului 

juridic nr. 25417 din 09.12.2020; 

• Avizul  Comisiei  juridice  si de disciplina, pentru administratie 

publica  locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si 

libertatilor cetatenesti ; 

• Avizul  Comisiei  pentru invatamant, culte,cultura, tineret, turism, 

sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie; 

 In conformitate cu prevederile art.187 alin.(1) , alin.(2) lit.b), alin.(5) si 

alin.(8) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii  , cu 

modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr.529/2010 

pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritatile 

administratiei publice locale care au desfasurat faze-pilot, precum si a Listei 

unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul 

asistentei medicale la  autoritatile administratiei publice locale si  la Primaria 

Municipiului Husi si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se 

transfera managementul asistentei medicale catre autoritatile administratiei 

publice locale si catre Primaria Municipiului Bucuresti , cu modificarile si 

http://www.primariahusi.ro/
mailto:primar@primariahusi.ro


completarile ulterioare , 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.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de  

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

completările ulterioare; 
 

         H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.1. Se  desemneaza  reprezentantii  Consiliului Local al Municipiului Husi   

in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal”Dimitrie Castroian” Husi , dupa 

cum urmeaza: 

       Membri:   

• domnul  Iacob Ioan  – reprezentant  Consiliul Local Husi; 

• domnul  Matei Ionel – reprezentant  Consiliul Local Husi; 

 

         Art.2. Orice alte prevederi contrare prezentei hotarari  se abroga. 

 

         Art.3.Prezenta hotarare va fi comunicata Spitalului Municipal “Dimitrie 

Castroian” Husi si persoanelor nominalizate la art.1. 

 

         Art.4.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 
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