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  COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEŢULUI HUNEDOARA 
 

H O T Ă R Â R E 
privind  îmbunătățirea activității desfășurate de Direcţia de Sănătate Publică  a judeţului 

Hunedoara 
 

Colegiul Prefectural al judeţului Hunedoara; 
Întrunit în şedinţa din data de 28 februarie 2018, conform Ordinului Prefectului nr. 

66/20.02.2018; 
În temeiul prevederilor art.7 și art.8 din Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr.460/2006 pentru 

aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările 
și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă următoarele măsuri pentru îmbunătățirea activității desfășurate de Direcţia 
de Sănătate Publică  a judeţului Hunedoara, pe parcursul anului 2018: 

1. Îmbunătățirea sănătății publice la nivelul județului Hunedoara prin realizarea Programelor 
Naționale de Sănătate; 

2. Îmbunătățirea calitătii serviciilor oferite în sistemul de sănătate: 
- Dezvoltarea sistemului de servicii de asistenţă comunitară de bază destinate grupurilor 

vulnerabile din judetul Hunedoara; 
- Creşterea eficacităţii şi diversificarea serviciilor de asistenţă medicală primară; 
- Consolidarea calității şi eficacității serviciilor furnizate în ambulatorul de specialitate; 
- Creşterea gradului de siguranţă a populaţiei prin consolidarea sistemului integrat de 

urgenţă şi asigurarea accesibilităţii la asistenţa medicală de urgenţă adecvată în mod 
echitabil; 

- Creșterea accesului la servicii de reabilitare, recuperare, paliaţie și de îngrijiri pe termen 
lung. 

3. Întărirea colaborării intersectoriale (conceptul de „Sănătate în toate Politicile”) prin realizarea 
de colaborări/protocoale de parteneriat între DSP Hunedoara și instituțiile din județ. 

Termen: Permanent 
Răspunde: Directorul executiv, Direcţia de Sănătate Publică  a judeţului Hunedoara 

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință instituțiilor interesate de către secretariatul 
Colegiului Prefectural și se afișează pe site-ul Instituției Prefectului – județul Hunedoara. 

 
PREFECT, 

Fabius-Tiberiu KISZELY 
 
 
Deva, 28.02.2018 
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