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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 18   consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.401 

privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Municipal 

“Dimitrie Castroian” Husi, 2022-2025   

 

 

         Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

         Având în vedere : 

• Adresa Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi 

nr.16162/23.11.2022, inregistrata la Primaria Municipiului Husi cu 

nr.38013/23.11.2022 prin care se solicita aprobarea Planului Strategic de 

dezvoltare al Spitalului Municipal “ Dimitrie Castroian” Husi, 2022-

2025; 

• Referatul  Compartimentului Gestionarea Resurselor Umane si a 

Functiilor Publice- Informatizare  nr.38032 din 23.11.2022  ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.38033 din 

23.11.2022 privind aprobarea Planului Strategic de dezvolatre al 

Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, 2022-2025 ; 

• Raportul de specialitate al Compartimentului juridic nr.38039 din 

23.11.2022 ; 

▪ Avizul nr.410 din 23.11.2022 al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

▪ Avizul nr.177 din 24.11.2022 al  Comisiei  pentru invatamant, culte, 

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

copilului, familie; 

 

         În conformitate cu prevederile : 

- Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii si Legea spitalelor 

nr.270/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul MS nr.446/2017 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si 

metodologiei de acreditare a spitalelor; 

- Ordinul MSP nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care 

trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de 

functionare; 

- Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului si normele de aplicare; 

- Legea nr.672/2002 privind auditul public intern; 
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- Ordinul ANRE nr.25/2016 privind metodologia pentru emiterea avizelor de 

amplasament operatori de retea; 

- Ordinul MSP nr.840/2003 privind normele metodologice de organizare si 

exercitare a auditului public intern in cadrul Ministerului Sanatatii; 

- Ordinul MSP nr.1764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a stitalelor 

de urgenta locale, judetene si regionale din punctul de vedere al competentelor, 

resurselor materiale si umane si al capacitatii lor de a asigura asistenta medicala 

de urgenta si ingrijirile medicale definitive pacientilor aflati in stare critica; 

- Ordinul MSP nr.39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al 

spitalului; 

- Ordinul MSP nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru 

asistenta medicala spitaliceasca , precum si pentru modificarea si completarea 

Ordinului MSP nr.1778/2006, privind aprobarea normativelor de personal; 

         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 Planul Strategic de Dezvoltare al Spitalului Municipal 

“Dimitrie Castroian” Husi, 2022-2025, prevazut in Anexa care face parte integranta 

din hotarare. 

 

           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 

 

 

 
 


