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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 13 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.344 

privind modificarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Municipal 

“Dimitrie Castroian” Husi 
 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

           Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului 

Municipal “Dimitrie Castroian” Husi; Adresa Spitalului Municipal « Dumitrie Castroian » 

Husi nr. 12304/08.11.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Husi la nr. 27621 din 

12.11.2018.  

 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 pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, 

protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

           In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.162/2008 privind transferul 

ansambului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile 

administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG nr.56/2009 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008,cu modificarile si completarile ulterioare; ale 

Ordinului ministrului sanatatii nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta 

medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice 

nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; ale Ordinului ministrului sanatatii nr. 1500/2009 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi 

terapie intensiva din unitatile sanitare, ale Ordinului ministrului sanatatii nr.1706/2007 privind conducerea şi 

organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor, ale Ordinului ministrului sanatatii nr. 

975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale in cadrul unitatilor 

sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritaţilor administratiei publice locale ,ale 

Ordinului ministrului sanatatii nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului, 

ale Ordinului ministrului sanatatii nr. 1443/2005 privind desemnarea unui coordonator pentru blocul 

operator, ale Ordinului ministrului sanatatii nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe 

categorii a unităţilor şi subunitatilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu 

funcţii de conducere, precum şi funcţiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul 

de bază, Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a 

infectiilor associate asistentei medicale in unutati sanitare, Legea nr. 672 din 19.12.2002 republicata privind 

auditul public intern; Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice.  
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             In temeiul art.36 alin. (3) litera b) si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

HOTARASTE:           

 

Art.1. – Se aproba modificarea statului de functii al Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi, 

dupa cum urmeaza: 

 

1) Ca urmare a desfiintarii unor posturi vacante si anume: 

 

a) Postul vacant de medic primar in cadrul Sectiei Obstretica si Ginecologie – pozitia nr. 98 

din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 se desfiinteaza in statul de functii propus spre 

aprobare. 

b) Postul vacant de medic specialist in cadrul Sectiei Chirurghie Generala – pozitia nr. 162 

din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 se desfiinteaza in statul de functii propus spre 

aprobare. 

c) Postul vacant de medic specialist in cadrul Cabinetului de Oftalmologie – pozitia nr. 517 

din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 se desfiinteaza in statul de functii propus spre 

aprobare. 

d) Postul vacant de asistent medical principal PL in cadrul Sectiei Obstretica si Ginecologie 

– pozitia nr. 100 din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 se desfiinteaza in statul de 

functii propus spre aprobare. 

e) Postul vacant de asistent medical principal PL in cadrul Sectiei Obstretica si Ginecologie 

– pozitia nr. 107 din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 se desfiinteaza in statul de 

functii propus spre aprobare. 

f) Postul vacant de asistent medical principal PL in cadrul Compartimentului de 

Neonatologie – pozitia nr. 143 din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 se desfiinteaza in 

statul de functii propus spre aprobare. 

g) Postul vacant de asistent medical principal PL in cadrul Cabinetului de Recuperare, 

Medicina Fizica si Balneologie – pozitia nr. 530 din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 

se desfiinteaza in statul de functii propus spre aprobare. 

h) Postul vacant de asistent medical PL in cadrul Compartimentului Dermatovenerologie – 

pozitia nr. 212 din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 se desfiinteaza in statul de functii 

propus spre aprobare. 

i) Postul vacant de asistent medical PL in cadrul Compartimentului Neonatologie – pozitia 

nr. 146 din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 se desfiinteaza in statul de functii propus 

spre aprobare. 

j) Postul vacant de asistent medical PL in cadrul de Cabinetului Recuperare, Medicina 

Fizica si Balneologie – pozitia nr. 531 din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 se 

desfiinteaza in statul de functii propus spre aprobare. 

k) Postul vacant de asistent medical debutant PL in cadrul de Compartimentului 

Dermatovenerologie – pozitia nr. 213 din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 se 

desfiinteaza in statul de functii propus spre aprobare. 

l) Postul vacant de infirmier in cadrul Salii de Operatii- Posturi Fixe– pozitia nr. 131 din 

statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 se desfiinteaza in statul de functii propus spre 

aprobare. 

m) Postul vacant de infirmier in cadrul Compartimentului de Neonatologie – pozitia nr. 154 

din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 se desfiinteaza in statul de functii propus spre 

aprobare. 



n) Postul vacant de ingrijitoare in cadrul Salii de Operatii- Posturi Fixe – pozitia nr. 134 din 

statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 se desfiinteaza in statul de functii propus spre 

aprobare. 

o) Postul vacant de ingrijitoare in cadrul Salii de Operatii- Posturi Fixe – pozitia nr. 135 din 

statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 se desfiinteaza in statul de functii propus spre 

aprobare. 

p) Postul vacant de brancardier in cadrul Compartimentului Pneumologie – pozitia nr. 313 

din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 se desfiinteaza in statul de functii propus spre 

aprobare. 

q) Postul vacant de muncitor calificat tr. III- telefonist in cadrul Muncitorilor care 

deservesc centrala telefonica- posturi fixe – pozitia nr. 485 din statul de functii aprobat prin HCL nr. 

311/27.12.2017 se desfiinteaza in statul de functii propus spre aprobare. 

 

2) Ca urmare a reorganizarii sectiei ATI se desfiinteaza urmatoarele posturi vacante si 

anume: 

 

a) Postul vacant de medic rezident in cadrul Terapiei Intensive Ingrijire Postoperatorie – 

pozitia nr. 265 din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 se desfiinteaza in statul de functii 

propus spre aprobare. 

b) Postul vacant de asistent medical principal in cadrul Terapiei Intensive – pozitia nr. 253 

din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 se desfiinteaza in statul de functii propus spre 

aprobare. 

c) Postul vacant de bioinginer specialist in cadrul Terapiei Intensive Ingrijire Postoperatorie 

– pozitia nr. 279 din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 se desfiinteaza in statul de 

functii propus spre aprobare. 

d) Postul vacant de infirmiera in cadrul Terapiei Intensive Ingrijire Postoperatorie – pozitia 

nr. 277 din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 se desfiinteaza in statul de functii propus 

spre aprobare. 

e) Postul vacant de infirmiera in cadrul Terapiei Intensive– pozitia nr. 259 din statul de 

functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 se desfiinteaza in statul de functii propus spre aprobare. 

 

3) Ca urmare a infiintarii unor posturi  si anume: 

a) Postul de asistent medical PL in cadrul Unitatii de Transfuzii de sange- posturi fixe – 

pozitia nr. 266 din statul de functii propus spre aprobare. 

b) Postul de asistent medical principal PL in cadrul Sectiei de Medicina Interna Cronici – 

pozitia nr. 59 din statul de functii propus spre aprobare. 

c) Postul de asistent medical debutant PL in cadrul Unitatii de Transfuzii de sange- posturi 

fixe – pozitia nr. 267 din statul de functii propus spre aprobare. 

d) Postul de auditor II in cadrul Compartimentului Audit Public Intern – pozitia nr. 8 din 

statul de functii propus spre aprobare. 

e) Postul de fiziokinetoterapeut in cadrul Cabinet Recuperare, Medicina Fizica si 

Balneologie – pozitia nr. 516 din statul de functii propus spre aprobare. 

f) Postul de infirmiera in cadrul Compartimentului Pneumologie – pozitia nr. 298 din statul 

de functii propus spre aprobare. 

g) Postul de ingrijitoare in cadrul Compartimentului de Neonatologie – pozitia nr. 147 din 

statul de functii propus spre aprobare. 

 

4) Ca urmare a mutarii definitive a unor posturi intre sectii/ compartimente si anume: 



a) Se muta definitiv postul de psiholog specialist din cadrul Compartimentului Pediatrie– 

pozitia nr. 75 din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 in Cabinet Planificare Familiala- 

Posturi Fixe – la pozitia 424 in statul de functii propus spre aprobare; 

b) Se muta definitiv postul de infirmiera din cadrul Compartimentului Dermatovenerologie– 

pozitia nr. 214 din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 in cadrul Sectiei Boli Infectioase –

la pozitia 200 in statul de functii propus spre aprobare; 

c) Se muta definitiv Biroul de Internari - pozitiile nr. 352, nr. 353, nr. 354, nr. 355, nr. 356 

din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 in cadrul Biroului de Evaluare si Statistica 

Medicala- Posturi Fixe, la pozitiile nr. 413, nr. 414, nr. 415, nr. 416, nr. 417 in statul de functii propus spre 

aprobare; 

 

5) Ca urmare a intregirii normei de munca a unor posturi si anume: 

 

a) Postul de preot gr. II  din cadrul Personalului Clerical- pozitia nr. 493- jumatate de 

norma din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017 in cadrul Personalului Clerical – pozitia 

480- norma intreaga in statul de functii propus spre aprobare; 

 

6) Se transforma urmatoarele posturi vacante: 

 

a)  Postul vacant de asistent medical principal coordinator PL din cadrul Bucatariei 

Dietetice- posturi fixe- pozitia nr. 442 din statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017,se 

transforma in post de asistent medical coordonator PL, regasindu-se la pozitia nr. 430 in statul de functii 

propus spre aprobare. 

b) Postul vacant de muncitor calificat tr. II- instalator  din cadrul Muncitorilor intretinere 

cladiri, instalatii de apa lumina si incalzire- pozitia nr. 456 din statul de functii aprobat prin HCL nr. 

311/27.12.2017,se transforma in post de muncitor calificat tr. III- instalator  , regasindu-se la pozitia nr. 

444 in statul de functii propus spre aprobare. 

 

7) Se transforma urmatoarele posturi ca urmare a promovarii in grad/treapta 

profesionala:    

 

a)    Postul de medic specialist din cadrul Sectiei de Boli Infectioase - pozitia nr. 192 in statul 

de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017, in post de medic primar, regasindu-se la pozitia nr.184 in 

noul stat de functii supus spre aprobare. 

b) Postul de medic specialist din cadrul Sectiei ATI- Terapie Intensiva - pozitia nr. 246 in 

statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017, in post de medic primar, regasindu-se la pozitia 

nr.236 in noul stat de functii supus spre aprobare. 

c) Postul de medic rezident din cadrul Compartiment Pneumologie - pozitia nr. 299 in statul 

de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017, in post de medic specialist coordinator cu delegatie, 

regasindu-se la pozitia nr.286 in noul stat de functii supus spre aprobare. 

d)  Postul de biolog din cadrul Laboratorului de Analize Medicale cu punct de lucru in 

Ambulatoriul integrat- posturi fixe- pozitia nr. 388 in statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017, 

in post de biologc specialist, regasindu-se la pozitia nr.370 in noul stat de functii supus spre aprobare. 

e) Postul de medic specialist din cadrul Compartimentului Primirii Urgente- pozitia nr. 316 in 

statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017, in post de medic rezident, regasindu-se la pozitia 

nr.303 in noul stat de functii supus spre aprobare. 

f) Postul de asistent medical debutant din cadrul Sectiei Boli Infectioase- pozitia nr. 202 in 

statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017, in post de asistent medical, regasindu-se la pozitia 

nr.194 in noul stat de functii supus spre aprobare. 



g) Postul de asistent medical debutant din cadrul Serviciului Anatomie Patologica cu 

Compartiment Citologie, Histopatologie, Prosectura- pozitia nr. 417 in statul de functii aprobat prin HCL 

nr. 311/27.12.2017, in post de asistent medical, regasindu-se la pozitia nr.399 in noul stat de functii supus 

spre aprobare. 

h) Postul de asistent medical debutant din cadrul Laboratorului Radiologie si Imagistica 

Medicala cu punct de lucru in Ambulatoriu Integrat- Posturi fixe- pozitia nr. 411 in statul de functii aprobat 

prin HCL nr. 311/27.12.2017, in post de asistent medical, regasindu-se la pozitia nr.393 in noul stat de 

functii supus spre aprobare. 

i) Postul de asistent medical debutant din cadrul Sectiei Chirurgie Generala- pozitia nr. 177 

in statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017, in post de asistent medical, regasindu-se la pozitia 

nr.169 in noul stat de functii supus spre aprobare. 

j) Postul de asistent medical PL din cadrul Laboratorului de Analize Medicale cu punct de 

lucru in Ambulatoriul integrat- posturi fixe - pozitia nr. 399 in statul de functii aprobat prin HCL nr. 

311/27.12.2017, in post de asistent medical S, regasindu-se la pozitia nr.381 in noul stat de functii supus 

spre aprobare. 

k) Postul de asistent medical PL din cadrul Compartimentului Primirii Urgente - pozitia nr. 

333 in statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017, in post de asistent medical principal PL, 

regasindu-se la pozitia nr.320 in noul stat de functii supus spre aprobare. 

l) Postul de economist gradul I din cadrul Biroului Achizitii Publice, Contractare, 

Aprovizionare - pozitia nr. 503 in statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017, in post de 

economist  gradul IA, regasindu-se la pozitia nr.490 in noul stat de functii supus spre aprobare. 

m) Postul de inginer gradul I din cadrul Compartimentului Sanatatea si Securitatea 

Muncii,PSI,  Protectie Civila si Situatii de Urgenta - pozitia nr. 508 in statul de functii aprobat prin HCL nr. 

311/27.12.2017, in post de inginer gradul IA, regasindu-se la pozitia nr.495 in noul stat de functii supus 

spre aprobare. 

n)  Postul de economist  gradul II din cadrul Biroului Administrativ Transport Tehnic - pozitia 

nr. 505 in statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017, in post de economist gradul I, regasindu-

se la pozitia nr.492 in noul stat de functii supus spre aprobare. 

o) Postul de registrator medical debutant din cadrul Biroului Internari- posturi fixe- pozitia 

nr. 355 in statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017, in post de registrator medical, regasindu-

se la pozitia nr.416 in noul stat de functii supus spre aprobare. 

p) Postul de registrator medical debutant din cadrul Registrator si Ingrijitor Sector 

Administrativ- posturi fixe- pozitia nr. 511 in statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017, in post 

de registrator medical, regasindu-se la pozitia nr.498 in noul stat de functii supus spre aprobare. 

q) Postul de biolog principal sef cu delegatie din cadrul Laboratorului de Analize Medicale cu 

punct de lucru in Ambulatoriul integrat- posturi fixe - pozitia nr. 385 in statul de functii aprobat prin HCL 

nr. 311/27.12.2017, in post de biolog principal, regasindu-se la pozitia nr.367 in noul stat de functii supus 

spre aprobare. 

r) Postul de medic specialist din cadrul Laboratorului de Analize Medicale cu punct de lucru in 

Ambulatoriul integrat- posturi fixe - pozitia nr. 383 in statul de functii aprobat prin HCL nr. 

311/27.12.2017, in post de medic specialist coordinator cu delegatie, regasindu-se la pozitia nr.365 in 

noul stat de functii supus spre aprobare. 

s) Postul de medic primar din cadrul Compartiment Psihiatrie - pozitia nr. 281 in statul de 

functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017, in post de medic primar coordinator cu delegatie , 

regasindu-se la pozitia nr.268 in noul stat de functii supus spre aprobare. 

t) Postul de medic primar din cadrul Compartimentului Pediatrie - pozitia nr. 73 in statul de 

functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017, in post de medic primar coordinator cu delegatie , 

regasindu-se la pozitia nr.75 in noul stat de functii supus spre aprobare. 



u) Postul de medic specialist din cadrul Compartimentului Neonatologie - pozitia nr. 137 in 

statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017, in post de medic specialist coordinator cu delegatie 

, regasindu-se la pozitia nr.132 in noul stat de functii supus spre aprobare. 

v) Postul de medic rezident din cadrul Compartimentului Pneumologie - pozitia nr. 299 in 

statul de functii aprobat prin HCL nr. 311/27.12.2017, in post de medic specialist coordinator cu delegatie 

, regasindu-se la pozitia nr.286 in noul stat de functii supus spre aprobare. 

 

Art.2. Organigrama Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, modificata conform art.1, va avea 

continutul cuprins in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare; 

 

Art.3.  Statul de functii al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, modificat conform art. 1, va 

avea continutul cuprins in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare; 

 

Art.4. Prezenta hotarare abroga Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.311/27.12.2017 

privind modificarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi; 

 

         Art.5. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului Husi si 

conducerea Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi. 

 

 
                                                                                           HUȘI, 29 noiembrie 2018  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,                Contrasemnează, 

         Victor Blănariu                                                 Secretarul municipiului Huși  

                jr.Monica Dumitrașcu 

 


