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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  14   consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.172 
pentru emiterea unui aviz favorabil privind constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a 

eventualelor contestaţii la concursul organizat pentru ocuparea postului specific comitetului director de 

director medical la Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Huşi  

 

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

             Având în vedere : 

• expunerea de motive pentru  emiterea unui aviz favorabil privind 

constituirea Comisiei  de concurs  şi a Comisiei de soluţionare a 

eventualelor contestaţii  la concursul organizat pentru ocuparea postului 

specific comitetului director de director medical la Spitalul Municipal 

"Dimitrie Castroian" Huşi ;   Adresa  Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui 

nr. 3387 din 13.03.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Huşi la nr. 

6521 din 13.03.2018 , Adresa Spitalului Judeteran de Urgenţă Vaslui nr. 

7548 din 02.05.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Huşi la nr. 

10637 din 03.05.2018, Adresa Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" 

Huşi nr. 5433 din 21.05.2018; 

• 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  de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 

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

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

 

 

    În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006  privind  reforma în domeniul 

sănătăţii , cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Hotărârii  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 
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autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei 

unităţilor sanitare publice cu pături pentru care se transferă managementul asistenţei 

medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului 

Bucureşti ;  ale art.2  din Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr.284/12.02.2007 privind 

aprobarea Metodologiei–cadru de organizare şi  desfăşurare a concursurilor/examenelor 

pentru ocuparea funcţiilor specific comitetului director din spitalele publice , cu modificările 

şi completările ulterioare ;  

    În temeiul art.36 alin.(2) lit.d) coroborat cu art.36 alin.(6) lit.a) pct.3 şi art.45 alin.(1) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

            Art.1. Se emite aviz favorabil prentru  constituirea Comisiei  de concurs pentru 

ocuparea postului specific   comitetului director de director medical  la Spitalul Municipal 

“Dimitrie Castroian”  Huși , în următoarea componenta: 

• Preşedinte : dr.Croitoru Lelia  - director medical  -  Spitalul Judeţean  

                                                    de  Urgenţă Vaslui ;  

• Membri :  

▪ dr.Chirosca Adrian  - medic primar epidemiologie, Direcţia de 

                                   Sănătate Publică Vaslui ;  

▪ ec.Bîrsan Constantin  - consilier local; 

• Observator:  

• dr.Zavate Mircea Dan - reprezentant al Colegiului  

                                                   Medicilor Vaslui; 

• dr.Bianu Paraschiv Floreta ( supleant dr.Cotae Zenaida Cristina- 

                           reprezentant Sindicatul medicilor Promedica)                      

• Secretar:  insp.sp.Gavrilescu Camelia – şef  birou resurse umane -  Spitalul Municipa  

"Dimitrie  Castroian" Huşi . 

 

            Art.2.  Se emite aviz favorabil pentru  constituirea Comisiei de soluţionare a 

eventualelor contestaţii  la concursul organizat pentru ocuparea postului specific 

comitetului director de director medical la Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Huşi , în 

următoarea componenta: 

 

 

• Preşedinte : dr.Dumitrel Georgel  - consilier local ; 

• Membri :  

▪ dr.Szenti Luminița-Resilvia   - medic primar  igiena  -  Direcţia de 

                                   Sănătate Publică Vaslui ;  

 

▪ dr.Barbu Cristina - medic pneumolog  - Spitalul Judeţean  



                                                                            de  Urgenţă Vaslui ; Observator:  

• dr.Piseru Carmena-Nicoleta  - reprezentant al Colegiului  

                                                   Medicilor Vaslui; 

• dr.Bianu Paraschiv Floreta ( supleant dr.Cotae Zenaida Cristina- 

                           reprezentant Sindicatul medicilor Promedica)                      

• Secretar: Gavrilescu Camelia – şef  birou resurse umane , Spitalul Municipal 

                            "Dimitrie  Castroian" Huşi . 

 
 

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

municipiului Huşi  şi managerul  Spitalului Municipal”Dimitrie Castroian” Huşi. 

 

 

                                                                      HUŞI ,  31 mai  2018 

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,                       Contrasemnează,  

       Cristinel  Popa                                               Secretarul municipiului Huși  

                 jr.Monica Dumitrașcu 
 


