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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

       

    HOTARAREA NR.105 

privind modificarea Hotararii  Consiliului Local al Municipiului Husi nr.145 

din 28.08.2014  

 

           Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui. 

  

           Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind modificarea Hotararii Consiliului Local al 

Municipiului Husi nr.145 din 28.08.2014, Adresa Spitalului Municipal 

”Dimitrie Castroian” Husi nr.3152 din 01.04.2015, inregistrata la 

Primaria Municipiului Husi la nr. 8847 din 01.04.2015; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti;                                 

 raportul de avizare al Comisiei  pentru invatamant, culte, tineret, turism, 

sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie; 

        In conformitate cu prevederile art.183 din Legea nr.95/2006 privind reforma 

in  domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.2 din OMS 

nr.284/12.02.2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si 

desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice 

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

ale art.36 alin.(2) litera  d) si  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; 

 

HOTARASTE: 

 

        Art.1. – Se aproba modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local al 

municipiului Husi nr. 145 din 28.08.2015 privind desemnarea reprezentantilor 

Consiliului Local al Municipiului Husi in comisiile de concurs si in comisiile de 

solutionare a contestatiilor pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director 

de director medical si director financiar – contabil, la Spitalul Municipal “Dimitrie 

Castroian” Husi, prin inlocuirea d-nei consilier Popa Catalina Eugenia, in calitate 
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de reprezentant al Consiliului Local al municipiului Husi in Comisia de concurs 

pentru ocuparea postului de director financiar-contabil la Spitalul Municipal 

”Dimitrie Castroian” Husi, cu domnul consilier Anton Cezar. 

 

        Art.2. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi si managerul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi. 
 

 

                                                                                 HUSI, 29 aprilie 2015   

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 Contrasemneaza, 

         Cristinel Popa                                            Secretarul municipiului Husi  

                      jr.Monica Dumitrascu 


