
R O M A N I A                                                     
JUD. CLUJ 
ORASUL HUEDIN 
CONSILIUL LOCAL      
 

                                                        
H O T A R A R E 

privind  aprobarea  unor măsuri privitor la desfăşurarea activităţii de internări la Spitalul 
Orăşenesc Huedin. 

 
 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară  din data de 25.03.2011. 
                 Având în vedere adresa nr.1237/14.03.2011 a Spitalului Orasenesc Huedin referitoare la 
propunerea de soluţii pentru rezolvarea situaţiilor privind internarile în Spitalul Orăşenesc Huedin, 
peste nivelul internărilor contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Cluj, art.9, pct. 9.1.3.4, din 
Hotărârea nr. 5/17.03.2011 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Huedin,  respectiv 
referatul nr. 2489/2011 înaintat de direcţia economică   din cadrul Primăriei Huedin. 
 Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 2503/2011 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
de Sănătate, Cultură, la şedinţa din data de 21.03.2011. 

Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind 
Unităţile Sanitare Publice pentru care se transferă Managenentul Asistenţei Medicale,  art.1, anexa 1 
din Ordinul 910/2010, pentru aprobarea Protocolului de predare - preluare în vederea transferului 
Managementului Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare Publice , art. 174, alin.4,5, art.183 .2Legea 
nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii modificată prin O.U.G 48/2010 , art. 16, 18,alin.1, 
lit. b din  O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţă,  exercitate de 
Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Administraţiei Publice Locale,  Ordinul M.S nr.  
916/2006, 1500/2009,1224/2010art. 36, alin. 2, lit.d,  alin.6, lit.a, pct. 3  şi  art. 45   din Legea  nr. 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006. 
  
     H O T A R A S T E 

 
Art. 1. În vederea soluţionării situaţiilor privind internările în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin,  

peste nivelul contractat cu Casa de Asigurari de Sănătate Cluj, se stabilesc  următoarele soluţii: 
 Depăşirea cu maxim 20% a numărului  de servicii medicale contractate; 

 Programarea internărilor pentru pacienţii cronici care nu reprezintă urgente   medico -  

chirurgicale majore; 

 Scoaterea de pe secţii a paturilor suplimentare,  peste numarul  de paturi din structura 

Organizatorică a secţiilor Spitalului Orăşenesc Huedin; 

 Orice internare peste cuantumul de 20% pe secţii şi pe  total unitate contractată, se va efectua 

cu plata de către pacienţi, a medicaţiei, a materialelor sanitare, analizelor de laborator, alte 

investigaţii şi a hranei,  conform decontului de cheltueli şi numai dacă există acordul scris al 

pacientului că va suporta toate aceste celtuieli ocazionate de internarea acestuia; 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează   Spitalul orăşenesc 
Huedin. 

 
 
 

Nr. 31/25.03.2011     Consilieri total:  15 
       Consilieri prezenţi: 13 
       Votat  pentru :     8 
       Votat impotriva:    3 
       Abtineri:     2 
 
 
Preşedinte de şedinţă, 
Giurgiu Marinela     Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 


