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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.93.
Din data de 20.10.2021.

privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului de boli cronice
Crasna
Consiliul local al comunei Crasna;

Având în vedere
- Referatul de aprobare nr.10482/18.10.2021, raportul compartimentului de resort
nr.10483/18.10.2021 și avizul comisiei de specialitate al consiliului local;
- adresa nr.471/13.10.2021 a Spitalului de boli cronice Crasna;
Luând în considerare:
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.174 alin.(5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.
nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistenþa medicalã spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea
Ordinului M.S.P. nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
- prevederile art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) și art.139 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna,
conform anexei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul
comunei și Spitalul de boli cronice Crasna.
Art.3.Prezenta se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj;
- Primarul comunei Crasna;
- Spitalul de boli cronice Crasna;
- Monitorul oficial local;
- Dosar hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Contrasemnează,
Katona Ibolya
Secretarul general al comunei
Lazar Veturia

