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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTARAREA NR.131 
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 modificarea organigramei si a statului de functii ale 

Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi; Adresa Spitalului Municipal 

«Dumitrie Castroian» Husi nr. 3577/30.03.2016, inregistrata la Primaria 

Municipiului Husi la nr. 8369 din 12.04.2016; 

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

munca, protectie sociala, protectia copilului, familie;  

  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 Comisei  de studii, prognoze si programe economico-sociale, 

buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

           In conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, 

cu modificarile si completarile ulterioare, ale 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; ale Ordinului ministrului sanatatii publice nr.916/2006 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere ,prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare, 

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 
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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, OUG nr. 77 din din 26 iunie 2013 pentru stabilirea unor 

măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi 

şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau 

în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, Legea nr. 672 din 19.12.2002 republicata privind 

auditul public intern, 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.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) Se transforma urmatoarele posturi ca urmare a promovarii: 

a) postul de asistent medical PL din cadrul Sectiei Medicina Interna – pozitia nr.27 in 

statul de functii aprobat prin HCL nr. 234/26.11.2015, in post de asistent medical 

principal PL, regasindu-se la pozitia nr.27 in noul stat de functii aprobat. 

b) postul de asistent medical debutant PL din cadrul Sectiei Medicina Interna – pozitia 

nr.30 in statul de functii aprobat prin HCL nr. 234/26.11.2015, in post de asistent 

medical PL, regasindu-se la pozitia nr.30 in noul stat de functii aprobat. 

c) postul de asistent medical debutant PL din cadrul Sectiei Medicina Interna – pozitia 

nr.31 in statul de functii aprobat prin HCL nr. 234/26.11.2015, in post de asistent 

medical PL, regasindu-se la pozitia nr.31 in noul stat de functii aprobat. 

d) postul de asistent medical debutant S din cadrul Compartimentului Neonatologie – 

pozitia nr.148 in statul de functii aprobat prin HCL nr. 234/26.11.2015, in post de 

asistent medical S, regasindu-se la pozitia nr.148 in noul stat de functii aprobat. 

e) postul de asistent medical PL din cadrul Compartimentul Psihiatrie – pozitia nr.288 in 

statul de functii aprobat prin HCL nr. 234/26.11.2015, in post de asistent medical 

principal PL, regasindu-se la pozitia nr.288 in noul stat de functii aprobat. 

f) postul de asistent medical PL din cadrul Compartimentul Primiri Urgente – pozitia 

nr.322 in statul de functii aprobat prin HCL nr. 234/26.11.2015, in post de asistent 

medical principal PL, regasindu-se la pozitia nr.322 in noul stat de functii aprobat. 

g) postul de asistent medical PL din cadrul Compartimentul Primiri Urgente – pozitia 

nr.327 in statul de functii aprobat prin HCL nr. 234/26.11.2015, in post de asistent 

medical principal PL, regasindu-se la pozitia nr.327 in noul stat de functii aprobat. 

h) postul de asistent medical PL din cadrul Farmaciei cu Circuit Inchis – pozitia nr.377 in 

statul de functii aprobat prin HCL nr. 234/26.11.2015, in post de asistent medical 

principal PL, regasindu-se la pozitia nr.377 in noul stat de functii aprobat. 



i) postul de asistent medical PL din cadrul Farmaciei cu Circuit Inchis – pozitia nr.381 in 

statul de functii aprobat prin HCL nr. 234/26.11.2015, in post de asistent medical 

principal PL, regasindu-se la pozitia nr.381 in noul stat de functii aprobat. 

j) postul de economist, gradul I din cadrul Farmaciei cu Circuit Inchis – pozitia nr.382 in 

statul de functii aprobat prin HCL nr. 234/26.11.2015, in post de economist, gradul IA 

la Biroul Financiar Contabilitate, regasindu-se la pozitia nr.506 in noul stat de functii 

aprobat. 

k) postul de asistent medical PL din cadrul Laboratorului Analize Medicale cu Punct de 

Lucru in Ambulatoriul Integrat – pozitia nr.399 in statul de functii aprobat prin HCL nr. 

234/26.11.2015, in post de asistent medical principal PL, regasindu-se la pozitia 

nr.398 in noul stat de functii aprobat. 

l) postul de asistent medical PL din cadrul Laboratorului Analize Medicale cu Punct de 

Lucru in Ambulatoriul Integrat – pozitia nr.400 in statul de functii aprobat prin HCL nr. 

234/26.11.2015, in post de asistent medical principal PL, regasindu-se la pozitia 

nr.399 in noul stat de functii aprobat. 

m) postul de asistent medical PL din cadrul Laboratorului Radiologie si Imagistica 

Medicala cu  Punct de Lucru in Ambulatoriul Integrat – pozitia nr.415 in statul de 

functii aprobat prn HCL nr. 234/26.11.2015, in post de asistent medical principal PL, 

regasindu-se la pozitia nr. 414 in noul stat de functii aprobat. 

n) postul de asistent medical PL din cadrul Laboratorului Radiologie si Imagistica 

Medicala cu Punct de Lucru in Ambulatoriul Integrat – pozitia nr.416 in statul de functii 

aprobat prin HCL nr.234/26.11.2015, in post de asistent medical principal PL, 

regasindu-se la pozitia nr.415 in noul stat de functii aprobat. 

o) postul de muncitor calificat (tamplar), treapta IV – pozitia nr.459 in statul de functii 

aprobat prin HCL nr. 234/26.11.2015, in post de muncitor calificat, treapta III, 

regasindu-se la pozitia nr.458 in noul stat de functii aprobat. 

p) postul de muncitor calificat (zidar), treapta III – pozitia nr.462 in statul de functii 

aprobat prin HCL nr. 234/26.11.2015, in post de muncitor calificat, treapta II, 

regasindu-se la pozitia  

nr.461 in noul stat de functii aprobat. 

q) postul de muncitor calificat (bucatar), treapta IV – pozitia nr.467 in statul de functii 

aprobat prin HCL nr. 234/26.11.2015, in post de muncitor calificat, treapta III, 

regasindu-se la pozitia nr.466 in noul stat de functii aprobat. 

r) postul de economist, gradul II din cadrul Biroului Administrativ, Transport, Tehnic – 

pozitia nr.512 in statul de functii aprobat prin HCL nr. 234/26.11.2015, in post de 

economist – gradul I, regasindu-se la pozitia nr.512 in noul stat de functii aprobat. 

 

2) Se transforma urmatoarele posturi, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare: 

a)  postul vacant de economist, gradul IA din cadrul Compartimentului Audit Intern – 

pozitia nr.8 in statul de functii aprobat prin HCL nr.234/26.11.2015, in post de auditor, 

gradul IA - pozitia  nr.8 in noul stat de functii aprobat. 

b)  postul vacant de medic rezident din cadrul Sectiei Chirurgie Generala – pozitia nr.160 

in statul de functii aprobat prin HCL nr.234/26.11.2015, in post de medic specialist – 

pozitia nr.160 in noul  stat de functii aprobat. 



c)  postul vacant de medic rezident din cadrul Sectiei A.T.I. – Terapie Intensiva – pozitia 

nr.245 in statul de functii aprobat prin HCL nr.234/26.11.2015, in post de medic 

specialist – pozitia nr.245 in noul stat de functii aprobat. 

d)  postul vacant de asistent medical PL din cadrul Compartimentului Primiri Urgente – 

pozitia nr. 329 in statul de functii aprobat prin HCL nr.234/26.11.2015, in post de 

asistent medical debutant PL – pozitia nr.329  in noul stat de functii aprobat. 

e)  postul vacant de asistent medical PL din cadrul Biroului de Evaluare si Statistica 

Medicala –  pozitia nr. 438 in statul de functii aprobat prin HCL nr.234/26.11.2015, in 

post de asistent medical  debutant PL – pozitia nr.437  in noul stat de functii aprobat. 

f)  a 2 (doua) posturi vacante de muncitor calificat (fochist), treapta IV – pozitiile 

nr.482 si nr.483 in statul de functii aprobat prin HCL nr.234/26.11.2015, in post de 

muncitor calificat (fochist), treapta I – pozitiile nr.481 ai nr.482 in noul stat de functii 

aprobat. 

g)  postul vacant de medic rezident din cadrul Cabinetului Recuperare, Medicina Fizica si  

 Balneologie – pozitia nr.531 in statul de functii aprobat prin HCL nr.234/26.11.2015, in 

post de medic specialist – pozitia nr.531 in noul stat de functii aprobat. 

 

Art.2. Se aproba modificarea organigramei Spitalului Municipal”Dimitrie Castroian” 

Husi, ca urmare a mutarii definitive a postului de economist, gradul IA din cadrul Farmaciei 

cu Circuit Inchis – pozitia nr. 382, in statul de functii aprobat prin H.C.L. nr. 234/26.11.2015, 

cu repartizarea postului corespunzator functiei detinute, la Biroul Financiar Contabilitate – 

pozitia nr. 506 in noul stat de functii aprobat. 

 

           Art.3 . Organigrama Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, modificata 

conform art.2, va avea continutul cuprins in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 

 Art.4. Statul de functii al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi,  modificat 

conform art. 1 si art. 2, va avea continutul cuprins in anexa nr. 2 care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 

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

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

 
 

                                                                                    HUSI, 26 mai 2016 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         Contrasemneaza, 

            Liviu Iacob                                                            Secretarul municipiului Husi  

                          jr.Monica Dumitrascu 
 


