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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  17   consilieri 

HOTĂRÂREA NR.376  

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Spitalului 

Municipal “Dimitrie Castroian” Husi  
 

 

         Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

         Având în vedere : 

• Adresa Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi 

nr.13789/24.10.2022, inregistrata la Primaria Municipiului Husi cu 

nr.34019/24.10.2022 prin care se solicita aprobarea Regulamentului 

de organizare si functionare al Spitalului Municipal Husi; 

• Referatul  Compartimentului Gestionarea Resurselor Umane si a 

Functiilor Publice- Informatizare  nr.35701 din 07.11.2022  ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.35980 din 

08.11.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi ; 

•   Raportul de specialitate al Direcţiei Administratie Publica Locala nr. 

35783 din 07.11.2022 ; 

• Raportul de specialitate al Compartimentului juridic nr.36446 din 

11.11.2022 ; 

▪ Avizul nr.385 din 22.11.2022 al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

▪ Avizul nr.176 din 22.11.2022 al  Comisiei  pentru invatamant, culte, 

cultura, tineret, turism, sanitate, munca, protective sociala, protectia 

copilului, familie; 

      În conformitate cu prevederile : 

- Art.249 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legii nr.185/2017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinului Ministrului Sanatatii nr.446/2017 privind aprobarea standardelor 

, procedurilor si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor; 

- Ordinului Ministrului Sanatatii nr.921/2006 pentru stabilirea atributiilor 

comitetului director din cadrul spitalului public; 

http://www.primariahusi.ro/
mailto:primar@primariahusi.ro


- O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii ci 

competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile 

administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotararea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a O.U.G. nr.162/2008, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

       În temeiul art.129  alin.(2) lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de  

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

                        HOTĂRĂŞTE: 

 

           Art.1.Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Spitalului 

Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, prezentat in Anexa. 

           Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi.  

 
 

                                                                                                         HUŞI  ,  24 noiembrie  2022                                                                            
 

    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                                 Contrasemnează pentru legalitate , 

           Toma Cătălina Tania                                                                          Secretar general ,  

                          jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


