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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 19 consilieri 

 

HOTARAREA NR.86 

privind infiintarea unei linii de garda in specialitatea medicina de urgenta in cadrul 

Compartimentului de Primiri Urgente (C.P.U.) apartinand Spitalului Municipal 

„Dimitrie Castroian” Husi 
 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

         Avand in vedere expunerea de motive privind infiintarea unei linii de garda in 

specialitatea medicina de urgenta in cadrul Compartimentului de Primiri Urgente (C.P.U.) 

apartinand Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” Husi. 

          In conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, 

cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.162/2008 

privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii 

Publice catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; art.16 lit.b) din Hotararea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.162/2008; Ordinului 

Ministerului Sanatatii nr.1706/2007privind conducerea si organizarea unitatilor si 

compartimentelor de primire a urgentelor, cu modificarile si completarile ulterioare; art.26 din 

Ordinul Ministerului Sanatatii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul 

de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar; Adresei 

Ministerului Sanatatii nr. XI/A/61482/EN/1912/28.02.2013, prin care se acorda aviz pentru 

structura Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi, structura care prevede printre alte 

modificari si organizarea Compartimentului de primiri urgente (C.P.U) si a Hotararii 

Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 77 din 25.04.2013 privind aprobarera organigramei 

si a statului de functii ale spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi; 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. – Se aproba infiintarea unei linii de garda in specialitatea medicina de urgenta 

in cadrul Compartimentului de Primiri Urgente (C.P.U.) apartinand Spitalului Municipal 

„Dimitrie Castroian” Husi. 
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 Art.2. – Resursele financiare necesare infiintarii si functionarii acestei linii de garda 

pentru medicina de urgenta  vor fi asigurate din contractele cu Casa Judeteana de Asigurari de 

Sanatate Vaslui. 

 

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

municipiului Husi si Spitalul Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi. 

 

 

                                                                                 HUSI, 23 mai 2013  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                           Contrasemneaza, 

       Liviu Iacob                                                        Secretarul municipiului Huşi  
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