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                                                                                        Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul a 14 consilieri  

  

       

    HOTĂRÂREA NR. 258  
privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal “Dimitrie 

Castroian” Huşi 

 

 

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui;  

 

Având în vedere:  

• Adresa Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi nr. 8896 din 

09.08.2019, înregistrată la Primăria municipiului Huşi la nr. 

20721/09.08.2019; 

• Avizul Ministerului Sănătății nr. XI/A/23028, 32922, 

40772/SP/9618/25.07.2019, înregistrat la Primăria municipiului Huşi la 

nr. 20212/06.08.2019; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi privind aprobarea 

structurii organizatorice a Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi; 

• Raportul Direcţiei Administraţie Publică Locală nr. 20902 din 13.08.2019 

şi Raportul Compartimentului Juridic nr. 20954 din 13.08.2019; 

• 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. 

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

privind reforma în domeniul sănătăţii, republicata, cu modificările şi completările 

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

ansamblului de atribuţii şi competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către 

autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile art. 15 lit. d) din Anexa la HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 
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metodologicede aplicare a OUG nr. 162/2008; prevederile din Cap. III, pct. 2 lit.c) la 

HG nr. 562/2009 pentru aprobarea Startegiei de descentralizare în sistemul de sănătate; 

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. 

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art.1. Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Municipal “Dimitrie 

Castroian” Huşi, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile 

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr. 122 din 24.07.2014 și prevederile 

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr. 33 din 26.01.2017. 

            Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi.  
 

 
                                                                                             HUŞI, 29  august  2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,                                                     Contrasemnează pentru legalitate , 

     Cristinel Popa                                                                                                      Secretar,  

                                    jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 


