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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 15 consilieri 

 

HOTARAREA NR.77 

privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 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; Adresa 

Ministerului Sanatatii nr.XI/A/61482/EN/1912/28.02.2013 completata 

prin Adresa Ministerului Sanatatii nr. XI/A/18427/ EN/ 

2661/19.03.2013, inregistrate la Primaria Municipiului Husi la nr. 

24047 din 12.03.2013, respectiv la nr. 25242 din 19.03.2013.  
 raportul de avizare al Comisiei juridica si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti. 

        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 intensivă din unităţile 

sanitare, ale Ordinului ministrului sanatatii nr.1706/2007 privind conducerea şi 

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


organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, ale Ordinului 

ministrului sanatatii nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management 

al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua 

Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei 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 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; 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.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. – Se aproba organigrama Spitalului Municipal “Dimitrie 

Castroian” Husi, conform anexei nr.1. 

 

 Art.2. – Se aproba statul de functii al Spitalului Municipal ”Dimitrie 

Castroian” Husi, conform anexei nr.2. 

 

          Art.3. – Anexele nr.1 si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare; 

 

          Art.4. – Prezenta hotarare abroga prevederile Hotararii Consiliului Local 

al municipiului Husi nr. 197 din 29.09.2011 privind modificarea organigramei si 

a statului de functii al Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi. 

 

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

primarul municipiului Husi si Spitalul Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi. 
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