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HOTĂRÂREA NR.290 

pentru 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 Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi 

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

           Avand in vedere  expunerea de motive 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 Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi; 

adresa Spitalului Municipal «Dumitrie Castroian» Husi nr. 10424/20.09.2018, inregistrata la 

Primaria Municipiului Husi la nr. 22829 din 24.09.2018.  

           In conformitate cu prevederile Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006, republicată,privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile Hotărârii 

nr. 529 din 2 iunie 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; ale 

art. 2 din Ordinului nr. 284 din 12 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice 

comitetului director din spitalele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

          In temeiul art.36 alin. (2) litera d) coroborat cu art.36 alin. (6) litera a) pct.3 si art.45 

alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

HOTARASTE:           
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           Art.1.(1). Se modifica Art.1 al Hotararii Consiliului Local nr. 61/22.02.2018, in sensul 

inlocuirii d-lui Bîrsan Constantin- consilier local cu dl. Matei Ionel- consilier local, in 

comisiile de concurs constituite pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director la 

Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, dupa cum urmeaza: 

 comisia de concurs pentru ocuparea postului de director medical; 

 comisia de concurs pentru ocuparea postului de director financiar contabil. 

           (2) Se emite aviz favorabil pentru constituirea Comisiei de concurs, organizata pentru 

ocuparea postului specific comitetului director, de director medical la Spitalului Municipal 

“Dimitrie Castroian” Husi, in urmatoarea componenta: 

 Presedinte: dr. Croitoru Lelia- director medical Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui; 

 Membrii: 

 dr. Chirosca Adrian- medic primar epidemiologie; 

 Matei Ionel- consilier local; 

 

 Observatori: 

 dr. Lupu Valeriu- medic primar pediatrie- reprezentant al organizatiei 

profesionale Colegiul Medicilor Vaslui; 

 dr. Bianu Paraschiv Floreta (supleant dr. Cotae Zenaida Cristina)- reprezentant 

sindicatul medicilor Promedica; 

 Secretar: insp.sp. Gavrilescu Camelia- sef birou RUNOS- Spitalului Municipal 

“Dimitrie Castroian” Husi.  

 

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

eventualelor contestatii la concursul organizat pentru ocuparea postului specific comitetului 

director, de director medical la Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, in 

urmatoarea componenta: 

 Presedinte: dr. Dumitrel Georgel- consilier local; 

 Membrii: 

 dr. Szenti Luminita- Resilvia- medic primar igiena; 

 dr. Barbu Cristina- medic pneumolog; 

 Observatori: 

 dr. Piseru Carmena- Nicoleta- medic primar medicina de urgenta- reprezentant 

al organizatiei profesionale Colegiul Medicilor Vaslui; 

 dr. Bianu Paraschiv Floreta( supleant dr. Cotae Zenaida Cristina)- reprezentant 

sindicatul medicilor Promedica; 

 Secretar: insp.sp. Gavrilescu Camelia- sef birou RUNOS -Spitalului Municipal 

“Dimitrie Castroian” Husi.  

 

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

ocuparea postului specific comitetului director, de director financiar contabil la Spitalului 

Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, in urmatoarea componenta: 

 Presedinte: Matei Ionel- consilier local; 

 Membrii: 



 Ec. Sorescu Neculai- director financiar contabil Spitalul Judetean de Urgenta 

Vaslui; 

 Dumitrascu Iuliana- consilier superior Compartiment buget- finante; 

 Observatori: 

 ec.Aciobăniței Georgică- expert contabil- reprezentant al organizatiei 

profesionale CECAR; 

 as. Pascal Daniela- reprezentant sindicatul SANITAS- Spital; 

 Secretar: insp.sp. Gavrilescu Camelia- sef birou RUNOS- Spitalului Municipal 

“Dimitrie Castroian” Husi. 

 

        Art.4. Se emite aviz favorabil pentru constituirea Comisiei de solutionare a eventualelor 

contestatii la concursul organizat pentru ocuparea postului specific comitetului director, de 

director financiar contabil la Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, in urmatoarea 

componenta: 

 Presedinte: Manolache Cecilia- consilier superior Compartimentul Contabilitate; 

 Membrii: 

 ec. Birte Maricica; 

 dr. Dumitrel Georgel- consilier local; 

 Observatori: 

 ec. Codreanu Simona- expert contabil- reprezentant al organizatiei profesionale 

CECAR; 

 as. Marcu Mariana- reprezentant sindicatul SANITAS- Spital; 

 Secretar: insp.sp. Gavrilescu Camelia- sef birou RUNOS- Spitalului Municipal 

“Dimitrie Castroian” Husi. 

 

        Art.5. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea 

Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi. 
 

 

                                                             HUȘI, 10 octombrie 2018 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ ,                                   Contrasemnează, 

           Ionel Matei                                                  Secretarul municipiului Huși  

                 jr.Monica Dumitrașcu 
 

 

 

 


