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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.33 
pentru modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 122 din 

24.07.2014 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal ”Dimitrie 

Castroian” Husi 

 

 

         Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

         Avand in vedere: 

  expunerea de motive pentru modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local 

al Municipiului Husi nr. 122 din 24.07.2014 privind aprobarea structurii 

organizatorice a Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi, Avizul 

conform al Ministerului Sanatatii comunicat prin adresa 

XI/A/74696/VVV/7332/19.12.2016 si inregistrat la Primaria Municipiului Husi 

la nr.29269 din 27.12.2016; 

 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 art.182 alin.(1) lit.d) din Legea nr.95/2006, art.18 alin.(1) 

lit.b) din Ordonanta 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, HG nr.56/2009 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008, HG nr. 562/2009 pentru aprobarea 

Strategiei de descentralizare in  sistemul de sanatate, OMS nr.1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere,prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in 

unitatile sanitare ,prevederile art.36 alin.(3) litera b) din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

H O T A R A S T E: 
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 Art.1. Se aproba modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi 

nr. 122 din 24.07.2014 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal 

”Dimitrie Castroian” Husi, dupa cum urmeaza: 

                      “Compartiment de prevenire si control al infectiilor nozocomiale”  

                               se inlocuieste cu : 

                     “Compartiment de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale”. 

 

           Art.2.Anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 122 din 24.07.2014 

privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi 

modificata conform Art.1, va avea continutul prevazut in anexa care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 

         Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului 

Husi si managerul Spitalului Municipal”Dimitrie Castroian Husi.  

 

 
                                                                                  HUȘI, 26 ianuarie 2017 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                       Contrasemnează, 

        Filip Cosmin Adrian                                                 Secretarul municipiului Huși  

                        jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


