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ROMÂNIA          Avizat de legalitate, 
JUDEŢUL SĂLAJ                   Secretarul general al comunei, 
COMUNA CRASNA                               Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL 
          

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului Strategic de dezvoltare al Spitalului de boli cronice Crasna 

pentru perioada 2020-2024 
 

Consiliul local al comunei Crasna, 
Având în vedere : 

- Referatul de aprobare  a primarului cu nr.6394/22.07.2020, Raportul compartimentului de resort 
nr.6400/22.07.2020, Avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- adresa cu nr.331/21.07.2020 a Spitalului de boli cronice Crasna; 

- Hotărârea Consiliului Local Crasna  nr.22/28.05.2019 pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 
a Comunei Crasna  pentru anii 2019-2024 . 

- În raport cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Cu respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările  și completările ulterioare; 

Luând în considerare: 
-  Prevederile art.1 pct.1 din Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr.921/2006 pentru stabilirea 
atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 

- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- Ordinul Ministrului Sănătății nr.446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi 
metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor; 
- Ordinul nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplineasca 
un spital în vederea obținerii autorizație sanitare de funcționare;  
- Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului și normele de aplicare;  
- Ordinul M.S.P. nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală 
spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului M.S.P. nr.1771/2006 privind 
aprobarea normativelor de personal;  
- Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 
   În baza prevederilor art.129 alin.(2), lit.”d”,alin.(7) lit.”c” din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.139 alin.(1), ale art.196 ,lit.a din OUG.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 
           

    H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 Se aprobă Planul Strategic de dezvoltare al Spitalului de boli cronice Crasna pentru 
perioada 2020-2024, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2 Se desemnează primarul comunei Crasna  și Spitalul de boli cronice Crasna, cu aducerea 
la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:   
- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj: 
- Primarul Comunei Crasna; 
- Spitalul de boli cronice Crasna; 
- Site: www.primariacrasna.ro; 
- Dosar ședință. 

 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR 

BOGYA MIKLÓS 
Voturi: pentru:............... 

împotrivă........ 
abţineri............. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr.6394/22.07.2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea Planului Strategic de dezvoltare al Spitalului de boli cronice Crasna 

pentru perioada 2020-2024 

 
 

    Având în vedere adresa cu nr.331/21.07.2020 a Spitalului de boli cronice Crasna 
și luând în considerare următoarele acte normative: 

-  Prevederile art.1 pct.1 din Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr.921/2006 
pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 

- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
- Ordinul Ministrului Sănătății nr.446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii 
şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor; 
- Ordinul nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le 
îndeplineasca un spital în vederea obținerii autorizație sanitare de funcționare;  
- Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului și normele de aplicare;  
- Ordinul M.S.P. nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru 
asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului 
M.S.P. nr.1771/2006 privind aprobarea normativelor de personal;  
- Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 
   În baza prevederilor art.129 alin.(2), lit.”d”,alin.(7) lit.”c” din O.U.G.nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

Propun aprobarea proiectului de hotărâre. 
 

PRIMAR 

BOGYA MIKLÓS 
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ROMÂNIA                  APROB 
JUDETUL SĂLAJ                 PRIMAR 
COMUNA CRASNA        BOGYA MIKLOS 
NR.6400/22.07.2020. 

RAPORT 
privind aprobarea Planului Strategic de dezvoltare al Spitalului de boli cronice Crasna 

pentru perioada 2020-2024 
 

 

    Având în vedere adresa cu nr.331/21.07.2020 a Spitalului de boli cronice Crasna 
și luând în considerare următoarele acte normative: 

-  Prevederile art.1 pct.1 din Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr.921/2006 
pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 

- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
- Ordinul Ministrului Sănătății nr.446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii 
şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor; 
- Ordinul nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le 
îndeplineasca un spital în vederea obținerii autorizație sanitare de funcționare;  
- Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului și normele de aplicare;  
- Ordinul M.S.P. nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru 
asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului 
M.S.P. nr.1771/2006 privind aprobarea normativelor de personal;  
- Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 
   În baza prevederilor art.129 alin.(2), lit.”d”,alin.(7) lit.”c” din O.U.G.nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Propun aprobarea proiectului de hotărâre. 
 

ADMINISTRATOR PUBLIC, 
VINCZE ALEXANDRU 


