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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a  10  consilieri 

HOTARAREA NR.172 

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  aprobarea organigramei si a statului de 

functii ale Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi.  

 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 Comisiei  pentru invatamant, culte, tineret, turism, 

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

            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, precum si pentru modificarea si completarea 

Ordinului  ministrului sanatatii publice nr.1778/2006 privind aprobarea 

normativelor de personal,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 
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paturi din reteaua Ministerului Sanatatii si a 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 ; 

Ordinului nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe 

categorii a unităţilor şi subunităţilor 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; Ordinul 

nr. 1.470/ 2011pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în 

funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile 

sanitare publice din sectorul sanitar; 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.(1) - Se aproba modificarea organigramei  Spitalului Municipal 

”Dimitrie Castroian” Husi , ca urmare a reorganizarii unor compartimente din 

cadrul aparatului TESA, dupa cum urmeaza: 

 

a) Compartimentul Managementul Calitatii se transforma in Biroul 

Managementul Calitatii. 

b) Compartimentul Evaluare Statistica Medicala se transforma in 

Biroul Evaluare Statistica Medicala. 

c) Compartimentul Resurse Umane, Normare, Organizare si  

Salarizare se transforma in Biroul Resurse Umane, Normare, 

Organizare si  Salarizare. 

d) Compartimentul Achizitii Publice Contractare se transforma in 

Biroul Achizitii Publice Contractare. 

e) Compartimentul Financiar Contabilitate se transforma in Biroul 

Financiar Contabilitate. 

  

       (2) – Se infiinteaza urmatoarele functii de conducere : 

        a)  Medic specialist, sef birou  - Biroul Management  al Calitatii, 

gradul II , pozitia 4 in statul de functii; 

        b) Bioinginer medical specialist, sef birou, gradul II – Birou de 

Evaluare si Statistica Medicala, pozitia 423 in statul de functii; 

        c) Inspector de specialitate, gradul I, sef birou , gradul I – Biroul 

RUNOS, pozitia 489 in statul de functii; 



        d) Economist, gradul I , sef birou , gradul II -  Biroul Financiar 

Contabilitate, pozitia nr.492 in statul de functii; 

        e) Economist, gradul IA, sef birou , gradul II – Birou Achizitii 

Publice, Contractate, Aprovizionare , pozitia 495 in statul de functii. 

                   

Art.2. – Se aproba modificarea statului de functii al Spitalului 

Municipal”Dimitrie Castroian” Husi , dupa cum urmeaza: 

a) Se transforma  postul de biolog – pozitia nr.385 in statul de functii 

din cadrul Laboratorului Analize Medicale cu punct de lucru in 

ambulatoriu integrat, in biolog specialist- pozitia nr.383 in noul stat 

de functii, in vederea promovarii in grad profesional, ca urmare a 

sustinerii examenului de promovare. 

b) Se transforma  postul de biolog debutant – pozitia nr.386 in statul de 

functii din cadrul Laboratorului Analize Medicale cu punct de lucru 

in ambulatoriu integrat, in biolog- pozitia nr.384 in noul stat de 

functii, in vederea promovarii in grad profesional, ca urmare a 

sustinerii examenului de promovare. 

c) Se transforma  postul de economist debutant – pozitia nr.501 in statul 

de functii din cadrul Biroului Admisnistrativ Aprovizionare 

Transport Tehnic, in economist, gradul II- pozitia nr.501, in vederea 

promovarii in grad profesional, ca urmare a sustinerii examenului de 

promovare. 

d) Se aproba mutarea definitiva a d-nei Chiculita Florentina – medic 

rezident , pozitia nr.12 -  Sectia Medicina Interna, cu repartizarea 

postului corespunzator functiei detinute la Cabinet de Cardiologie 

din Ambulatoriu Integrat, pozitia 522 in noul stat de functii. 

e) Se aproba mutarea definitiva a d-nei Chirila (Dumbrava)Lidia – 

medic rezident , pozitia nr.13 -  Sectia Medicina Interna, cu 

repartizarea postului corespunzator functiei detinute la Cabinet de 

Cardiologie din Ambulatoriu Integrat, pozitia 523 in noul stat de 

functii . 

f) Se aproba mutarea definitiva a d-lui Herghelegiu Ticu- 

economist,gradul II,  pozitia nr.501 -Biroul Administrativ 

Aprovizionare Transport Tehnic, cu repartizarea postului 

corespunzator functiei detinute la Biroul Achizitii Publice, 

Contractare Aprovizionare pozitia 496 in noul stat de functii. 

g) Se aproba mutarea definitiva a d-lui Tartian Viorel- magaziner, 

treapta I,  pozitia nr.502 -Biroul Admisnistrativ Aprovizionare 

Transport Tehnic, cu repartizarea postului corespunzator functiei 

detinute la Biroul Achizitii Publice, Contractare Aprovizionare 

pozitia 497 in noul stat de functii. 

 



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

modificata conform art.1, 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. 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 ,  25 septembrie   2014  

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA ,                 Contrasemneaza, 

                 Hoha Gheorghe                                Secretarul municipiului Husi 

                                                                                   jr.Monica Dumitrascu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


