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                                                                                                     Hotărârea a fost adoptată cu 

                                                votul  a 12 consilieri 

 

       

    HOTĂRÂREA NR. 323  
privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 290 din 10 octombrie 

2018 privind emiterea unui aviz favorabil privind constituirea Comisiilor de concurs si a 

Comisiilor de solutionare a eventualelor contestatii la concursurile organizate pentru ocuparea 

posturilor specifice comitetului director de director medical si director financiar contabil la 

Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, modificata prin Hotararea Consiliului Local al 

municipiului Husi nr. 234 din 25 iulie 2019 

 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 
Avand in vedere:  

• Adresa Spitalului Municipal “Dimitrie Castoian” Husi nr. 11389 din 14.10.2019, inregistrata la  

• Primaria municipiului Husi la nr. 27354 din 15.10.2019; 

• Referatul Directiei Administratie Publica Locala nr. 27978 din 17.10.2019; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi privind modificarea HCL nr. 290 din  

10.10.2018 privind emiterea unui aviz favorabil privind constituirea Comisiilor de  concurs si a 

Comisiilor de solutionare a eventualelor contestatii la concursurile organizate  pentru ocuparea 

posturilor specifice comitetului director de director medical si director  financiar contabil la  

Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, modificata prin HCL nr.   234 din 25.07.2019; 

• Raportul Direcţiei Administratie Publica Locala nr. 27979 din 17.10.2019 şi Raportul 

Compartimentului Juridic nr. 28085 din 18.10.2019; 

• 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. 

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, republicata, privind reforma in domeniul 

sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; 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 
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si completarile ulterioare; ale art. 2 din Anexa nr. 1 la Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare 

a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele 

publice, aprobata prin Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 284/2007, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 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. 

 

HOTARASTE: 
 

Art.1. Se aproba modificarea art. 3 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 

290 din 10 octombrie 2018 privind emiterea unui aviz favorabil privind constituirea Comisiilor de 

concurs si a Comisiilor de solutionare a eventualelor contestatii la concursurile organizate pentru 

ocuparea posturilor specifice comitetului director de director medical si director financiar contabil la 

Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, modificata prin Hotararea Consiliului Local al 

municipiului Husi nr. 234 din 25 iulie 2019 si va avea urmatorul continut:  

 

“Art.3. Se emite aviz favorabil pentru constituirea Comisiei de concurs, organizata pentru 

ocuparea postului specific comitetului director de director financiar contabil la Spitalul Municipal 

“Dimitrie Castroian ” Husi, in urmatoarea componenta:  

 

Presedinte:  Matei Ionel – consilier local 

Membri:  ec. Iordan Adrian Ionel – director financiar contabil – Spitalul Municipal de Urgenta  

                                                          “Elena Beldiman” Barlad 

                 ec. Diaconu Mariea – consilier superior – Compartimentul Buget/Finante – DSP Vaslui 

Observatori: ec. Aciobanitei Georgica – expert contabil -  reprezentant al organizatiei profesionale 

CECAR 

                     As. Pascal Daniela – reprezentant al Sindicatului SANITAS – Spital 

Secretar:   insp. sp. Gavrilescu Camelia – sef birou RUNOS – Spitalul Municipal “Dimitrie 

Castroian”   Husi” 

 

            Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducearea Spitalului 

Municipal “Dimitrie Castroian” Husi.  

 

 
                                                                                          HUŞI  , 31 octombrie 2019 

 

 

           PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,              Contrasemnează pentru legalitate , 

                    Gabriela Matei                                                   Secretar  general , 

                   jr.MonicaDumitrașcu 

 


