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                                                                                                     Hotărârea a fost adoptată cu 

                                                votul  a 17 consilieri 

 

       

    HOTĂRÂREA NR. 322 

privind validarea rezultatului examenului organizat in vederea ocuparii postului vacant de sef 

sectie la Sectia ATI din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi 

 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 

Avand in vedere:  

• Adresa Spitalului Municipal “Dimitrie Castoian” Husi nr. 11648 din 21.10.2019,  

inregistrata la Primaria municipiului Husi la nr. 28365 din 22.10.2019; 

• Referatul Directiei Administratie Publica Locala nr. 28508 din 23.10.2019; 

•  Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi privind validarea rezultatului  

      examenului organizat in vederea ocuparii postului vacant de sef sectie la Sectia ATI 

din  

      cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi; 

• Raportul Direcţiei Administratie Publica Locala nr. 28509 din 23.10.2019 şi  

Raportul Compartimentului Juridic nr. 28708 din  24.10.2019 ; 

• 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. 

• Avizul Comisiei pentru invatamint, culte, tineret, turism, sanatate, munca,  

protectie sociala, protectia copilului, familie. 

                   In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 149 

din  

25.06.2010 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul  

Sanatatii la Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” din Husi catre autoritatile 

administratiei publice locale ale municipiului Husi; ale HG nr. 529/2010 pentru aprobarea 

menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale 

care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru 

care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice 

locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi 

pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei 

publice locale şi către Primăria Municipiului  Bucureşti, cu modificarile si completarile 
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ulterioare; ale Legii nr. 95/2006, republicata, privind reforma in domeniul sanatatii, cu 

modificarile si completarile ulterioare; prevederile art. 9 din Normele privind organizarea 

concursului sau examenului pentru ocuparea functiei de sef sectie, sef de laborator sau sef 

serviciu din unitatile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 

1406/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; rezultatul final ale examenului 

organizat in vederea ocuparii postului vacant de sef sectie la Sectia ATI din cadrul 

Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi; ale 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. 

 

                                               HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se valideaza rezultatul examenului organizat in vederea ocuparii postului vacant 

de sef sectie la Sectia ATI din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi.  

 

            Art.2. La numirea in functie, seful de sectie la Sectia ATI va incheia cu Spitalul Municipal  

“Dimitrie Castroian” Husi, reprezentata prin manager, contract de administrare, in conformitate cu  

legislatia in vigoare. 

 

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

Municipal “Dimitrie Castroian” Husi.  

 
                                                                                        HUŞI  , 31 octombrie 2019 

 

           PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                Contrasemnează pentru legalitate , 

                    Gabriela Matei                                                     Secretar  general , 

                   jr.MonicaDumitrașcu 

 

 

 

 

 


