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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 11 consilieri 

 

 

HOTARAREA NR.10 
privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal  

“Dimitrie Castroian” Husi 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind modificarea   statului de functii al Spitalului 

Municipal “Dimitrie Castroian” Husi; 

 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 de studii, prognoze si programe economico-

sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert ; 

 In conformitate cu prevederile art. 26 din Legea–cadru nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice, ale  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; Hotararii 

Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

OUG nr.162/2008; Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1470 din 20.10.2011 pentru 

aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in  functii, grade si trepte 

profesionale ale personalului contractual din  unitatile  sanitare publice din sectorul 

sanitar; 

 In temeiul art.36 alin.(3) litera ”b” si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 
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HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba modificarea statului de functii al Spitalului 

Municipal”Dimitrie Castroian” Husi, prin transformarea postului de muncitor 

calificat treapta profesionala II in muncitor calificat treapta profesionala I, pozitia 

nr.459 din statul de functii ; 

 

 Art. 2. – Statul de functii al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi,  

modificat conform art. 1 va avea continutul cuprins in anexa  care face parte 

integranta din prezenta hotarare; 

 

 

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

primarul municipiului Husi si conducerea Spitalului Municipal “Dimitrie 

Castroian” Husi. 

 

 

                                                                                  HUSI, 10 iulie  2012  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,     Contrasemneaza, 

         Bîrsan Constantin                                      Secretarul municipiului Husi  

                  jr.Monica Dumitrascu 
 


