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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTARAREA NR.103 
privind inlocuirea unui membru in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal 

”Dimitrie Castroian” Husi  
 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui. 

 

 Avand in vedere; 

 expunerea de motive privind inlocuirea unui membru in Consiliul de Administratie al 

Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi; Adresa Spitalului Municipal 

”Dimitrie Castroian” Husi nr. 4032 din 17.05.2013, inregistrata la Primaria 

Municipiului Husi la nr. 30268 din 21.05.2013, Ordinul Ministrului  Sanatatii nr. 626 

din 10.05.2013. 

 raportul de avizare al Comisiei juridica si de disciplina, pentru administratie publica 

locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti. 

 raportul de avizare al Comisia pentru invatamant, culte, tineret, turism, sanatate, 

munca, protectie sociala, protectia copilului, familie. 

 In conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) litera a) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea 

Guvernului nr.529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la 

autoritatile administratiei publice locale care au desfasurat faze-pilot, precum si a Listei 

unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale 

la autoritatile administratiei publice locale si la Primaria Municipiului Husi si a Listei 

unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera managementul asistentei medicale 

catre autoritatile administratiei publice locale si catre Primaria Municipiului Bucuresti; ale 

art.36 alin.(2) litera d) coroborat cu art.36 alin.(6) litera a) pct.3 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: 

 

 Art.1. – Se aproba inlocuirea doamnei Boghita Carmen – reprezentant al Directiei de 

Sanatate Publica Vaslui in Consiliul de Administratie la Spitalul Municipal ”Dimitrie 

Castroian” Husi, cu doamna Vlada Mihaela, director executiv la Directia de Sanatate Publica 

Vaslui. 

 

 Art.2. – Prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 154 din 

02.07.2010 privind constituirea Consiliului de Administratie la Spitalul Municipal “Dimitrie 
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Castroian” Husi, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.198 din 

29.09.2011 se modifica corespunztor prevederilor art.1 din prezenta hotarare. 

 

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

municipiului Husi. 

 

 
                                                                                             HUSI, 27 iunie 2013  

 

  

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               Contrasemneaza, 

   Georgeta Giosu                                                            Secretarul municipiului Huşi  

                   jr.Monica Dumitraşcu 


