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                                                                                  Hotarârea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 

 

     HOTARÂREA NR.61 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr.34 din 

03.08.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Huși 

în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Huși  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui. 

 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huşi nr.34 din 03.08.2016 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al Municipiului Huşi în Consiliul de Administraţie al 

Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Huşi; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie 

publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, culte, tineret, turism, 

sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

 În conformitate cu prevederile art.187 alin.(1) şi (2) din Legea nr.95/2006 privind 

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

Hotărârea Guvernului 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 pături pentru care se menţine managementul asistenţei 

medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Huşi şi a 

Listei unităţilor sanitare publice cu pături pentru care se transfera managementul asistenţei 

medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului 

Bucureşti; ale art.36 alin.(2) litera d) coroborat cu art.36 alin.(6) litera a) pct.3 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

         În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
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     H O T A R A S T E: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Art.1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Huşi nr. 34 din 03.08.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Huși în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” 

Huși, în sensul înlocuirii domnului Bârsan Constantin în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local al municipiului Huşi cu domnul Boeru Sergiu. 

 

          Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr.34 

din 03.08.2016 rămân în vigoare. 

 

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

municipiului Huşi. 

 
                                                                                      HUȘI, 28 februarie 2019  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,               Contrasemnează, 

          Cristinel Popa                                             Secretarul municipiului Huși  

                  jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 
 


