
ROMÂNIA                       
JUDEŢUL SĂLAJ          
COMUNA CRASNA                                              
CONSILIUL LOCAL       

HOTĂRÂREA Nr.31. 
Din data de 27.05.2014. 

privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului de boli cronice Crasna 

 
Consiliul Local al comunei Crasna, judeţul Sălaj; 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului  cu nr.4953/22.05.2014; 

-raportul compartimentului de resort cu nr.4954/22.05.2014; 

-avizul comisiei de specialitate cu nr.4955/22.05.2014; 

-prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

- nota de fundamentare nr.143/ 13.03.2014 înaintată de Spitalul de boli cronice Crasna, 

privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului de boli cronice Crasna; 

Luând în considerare: 

- Avizul Ministerului Sănătății  nr.XI/A/28929/NB/3073/19.05.2014 pentru structura 

organizatorică a Spitalului de boli cronice Crasna; 

- Prevederile art.174 alin.(5) Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile O.U.G. nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul sănătăţii în vederea descentralizării ; 

- prevederile O.U.G. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera d), ale art. 36, alin. (6) litera a), punctul 3  

şi ale art. 115 alin. (1) litera b), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă modificarea structurii organizatorice  a Spitalului de boli cronice Crasna, 

conform anexei nr. 1 , parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul de boli cronice 

Crasna.  

Art. 3. Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului -  judeţul Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Spitalul de boli cronice Crasna; 

- Ministerului Sănătăţii ; 

- D.S.P. Sălaj; 

- Site:www.primariacrasna.ro; 

- Dosar hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

Kiss Ludovic                            Contrasemnează: 

SECRETARUL  comunei, 

Lazar Veturia 



   

  

ROMÂNIA  Anexa nr.1. 

JUDEȚUL SĂLAJ la HCL nr.31. 

COMUNA CRASNA        din data de 27.05.2014. 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI 

 DE BOLI CRONICE CRASNA 
 

 

 

- Secția Cronici                                                                                                   38 paturi 

- Compartiment îngrijiri paliative                                                                      12 paturi 

                                                                                                         TOTAL 50 PATURI 

- Laborator analize medicale 

- Laborator radiologie și imagistică medicală 

Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitățile: 

- medicina internă 

- pediatrie 

- psihiatrie 

- Compartiment recuperare, medicina fizică și balneologie (baza de tratament) 

-Aparat funcțional 

Laboratoarele deservesc atât paturile cât și ambulatoriul integrat 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

Kiss Ludovic                            Contrasemnează: 

SECRETARUL  comunei, 

Lazar Veturia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


