
 

                                                                             R  O  M  Â  N  I  A 

 J U D E Ţ U L  S Ă L A J 

ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 

CONSILIUL LOCAL  
 
 

 

              

  HOTĂRÂREA NR.138 

din 19.12.2018 

pentru  aprobarea propunerii privind modificarea  structurii organizatorice a 

Spitalului Orăşenesc ”Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Şimleu Silvaniei  
 
 

 Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data 

de  19 decembrie 2018; 

  Având în vedere: 

− Adresa nr. 4313/2018 a Spitalului Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei; 

− Expunerea de motive nr. 19274/2018 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei; 

− Raportul de specialitate nr. 19275/2018 al  Viceprimarului orașului Șimleu Silvaniei; 

− Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, 

servicii, comerţ şi agricultură a Consiliului Local; 

− Avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi 

protecţie socială, protecţie pentru copii, tineret şi sport a Consiliului Local; 

− Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor a 

Consiliului Local; 

  În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii 

în vederea descentralizării, Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările 

şi completările ulterioare și ale art. 36 alin.2 lit.a şi lit. d, alin.3 lit.b, alin.6 lit.a pct.3 din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare,  

                                      HOTĂRĂŞTE: 

 

      Art.1. Se aprobă propunerea privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orăşenesc 

”Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Şimleu Silvaniei  prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 

Şimleu Silvaniei şi Spitalul Orăşenesc ”Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Şimleu Silvaniei. 

           Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

            - Primarul Oraşului Şimleu Silvaniei; 

                     - Prefectul Judeţului Sălaj; 

                      - Spitalul Orăşenesc ”Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Şimleu Silvaniei; 

                      - Direcţia de Sănătate Publică Sălaj; 

                     - Ministerul Sănătăţii; 

                     - dosar hotărâri. 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

             LAZAR IOAN-RADU                                                   SECRETAR DELEGAT,  

                                       ALINA-MARIANA PETHO 



 
 


