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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 13 consilieri 

 

HOTARAREA NR.194 

privind insusirea de catre Consiliul Local al Municipiului Husi a Declaratiei d-

nei dr.Rotaru Lucia, manager a Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi 

privind solicitarea replanificarii vizitei de evaluare in vederea acreditarii din 

trimestrul IV anul 2014, in trimestrul II anul 2015 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind insusirea de catre Consiliul Local al 

Municipiului Husi a Declaratiei d-nei dr.Rotaru Lucia, manager a Spitalului 

Municipal”Dimitrie Castroian” Husi privind solicitarea replanificarii vizitei 

de evaluare in vederea acreditarii din trimestrul IV anul 2014, in trimestrul 

II anul 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.175 alin.(1) si art.204 din Legea nr.95/2006 

privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 

Ordinului Presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor nr.232 din 

01.10.2013 privind implementarea Hotararii Comitetului director al Comisiei 

Nationale de Acreditare a Spitalelor nr.128 din 27.09.2013 privind aprobarea 

replanificarii vizitelor de evaluare in vederea acreditarii si unele masuri conexe, 

prevederile art.36 alin.(2) litera d) coroborat cu 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. – Consiliul Local al Municipiului Husi isi insuseste Declaratia d-nei 

dr.Rotaru Lucia, manager a Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi privind 
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solicitarea replanificarii vizitei de evaluare in vederea acreditarii din trimestrul IV 

anul 2014, in trimestrul II anul 2015, conform anexei care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 

          Art.2. – Se imputerniceste primarul municipiului Husi sa semneze in numele si 

pentru Consiliul Local al Municipiului Husi, Declaratia d-nei dr.Rotaru Lucia, 

manager a Spitalului Municipal”Dimitrie Castroian” Husi privind solicitarea 

replanificarii vizitei de evaluare in vederea acreditarii din trimestrul IV anul 2014, in 

trimestrul II anul 2015. 

 

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

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

 

                                                                          HUSI, 13 noiembrie 2014  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     Contrasemneaza, 

      Anton Cezar                                               Secretarul municipiului Husi  

                 jr.Monica Dumitrascu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


