
 
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                          
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL   FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. HOTĂRÂREA NR. 2929  
Din 30 mai 2019 

privind aprobarea noii structuri a ambulatoriului integrat al Spitalului Orăşenesc Făurei  
Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2019; 
Având în vedere: 

Ø Referatul de aprobare întocmit de primarul oraşului; 
Ø Adresa nr. 1363/21.05.2019 a Spitalului Orășenesc Făurei; 
Ø Avizul Ministerului Sănătății nr. XI/A/3705/SP/4749/09.04.2019 pentru noua structură a 

ambulatoriului integrat al Spitalului Orăşenesc Făurei ; 
Ø Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, respectiv 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat, servicii şi comerţ , Comisia pentru administraţie publică 
locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, 
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, sport şi 
agrement şi Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi religie; 
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 şi ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 şi art. 
36 alin. 6 lit. „a” pct. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. „b” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, modificată şi completată; 

HOTĂRĂŞTEHOTĂRĂŞTE  
Art. 1. (1)Se aprobă noua structură a ambulatoriului integrat al Spitalului 

Orășenesc Făurei conform anexei  care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 
(2) Anexa prezentei hotărâri va actualiza corespunzător structura organizatorică a 

Spitalului Orășenesc Făurei aprobată prin H.C.L. nr. 6/29 ianuarie 2019. 
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

managerul Spitalului orăşenesc Făurei. 
Art. 3. Prin grija secretarului oraşului, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa 

persoanelor interesate. 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   

VOINEA ION CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 

 ICHIM CORNEL 
 
 



 
ROMÂNIA                                                                                         Anexă la HCL nr. 29 
JUDEŢUL BRĂILA                                                                               din 30 mai 2019 
ORAŞUL FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                      Structura ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Făurei 
 
 
 Ambulatoriul integrat al spitalului cu cabinete în specialitățile: 
 

- Medicină internă/recuperare, medicină fizică și balneologie 
- Pediatrie 
- Oftalmologie 
- Neurologie 
- Chirurgie generală 
- Obstetrică-ginecologie 

 
 

Cabinete care funcționează în localitatea Ianca- str. Industriei, nr. 3: 
 
- Medicină internă/Reumatologie 
- Pediatrie 
- Oftalmologie/ORL 
- Chirurgie generală 
- Obstetrică - Ginecologie 

 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   

VOINEA ION CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 

 ICHIM CORNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


