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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  16  consilieri 
HOTĂRÂREA NR.97 

privind infiintarea unei linii de garda la domiciliu in specialitatea radiologie in cadrul Spitalului Municipal 

“Dimitrie Castroian” Husi 

 
Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

           Avand in vedere : 

• expunerea de motive privind  infiintarea unei linii de garda la domiciliu in cadrul Spitalului 

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

Husi nr. 2317/01.03.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Husi la nr. 6575 din 

13.03.2018.  

• 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 catre autoritatile administratiei 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 16 lit. b) din  HG nr.56/2009 pentru 

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

Ordinul nr. 870/2004 al ministerului sanatatii pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, 

organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

             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 infiintarea unei linii de garda la domiciliu in specialitatea radiologie in cadrul 

Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi, cu incadrare in bugetul de venituri si cheltuieli alocat. 

 

 

 

Art.2. Liniile de garda organizate la nivelul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi,  

modificate conform structurii organizatorice actuale sunt prevazute in anexa care face parte integranta din 

prezenta hotarare; 
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         Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea Spitalului Municipal 

“Dimitrie Castroian” Husi. 
 

 

                                                                                        HUŞI ,   29 martie  2018   

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,                            Contrasemneaza,  

 Corjinschi  Ioan - Alexandru                                 Secretarul municipiului Huși  

                    jr.Monica Dumitrașcu 
 


