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                                                                                  Hotarârea a fost adoptată cu  

votul a 13 consilieri 

HOTARÂREA NR.260 

privind acordarea unui aviz de principiu pentru Programul Cadru de Conformare și 

pentru Planul de Conformare în vederea rezolvării neconformităţilor pentru obţinerea 

autorizaţiei de funcţionare a Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Huşi  

 

 Consiliul Local al  municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 Având în vedere expunerea de  motive privind acordarea unui aviz de principiu pentru 

Programul Cadru de Conformare în vederea rezolvării neconformităţilor pentru obţinerea 

autorizaţiei de funcţionare a Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Huşi; 

 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1096 din 30.09.2016 

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru 

aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare şi art.36 alin.(2) lit. d) coroborat cu alin.(6) lit. 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; 

 

                HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se acordă aviz de principiu pentru Programul Cadru de Conformare în vederea 

rezolvării neconformităţilor pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a Spitalului 

Municipal "Dimitrie Castroian" Huşi, conform Anexei nr.1. 

 Art.2.  Se acordă aviz de principiu pentru Planul de Conformare în vederea rezolvării 

neconformităţilor pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a Spitalului Municipal 

"Dimitrie Castroian" Huşi, conform Anexei nr.2. 

         Art.3. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

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

                                                                                     HUŞI, 07 septembrie 2018   

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,                   Contrasemnează, 

           Cristinel Popa                                               Secretarul municipiului Huşi  
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