
 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: aprobarea transferului managementului asistenţei medicale  
a Spitalului Orăşenesc Balş de la Direcţia de Sănătate Publică Olt  

către Primăria oraşului Balş şi constituirea unei  
comisii de inventariere 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.06.2010,  
 Având în vedere: 

- Raportul nr. 6285/17.06.2010 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei oraşului Balş; 
- Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei 

medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi 
a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei 
medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi 
a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei 
medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului 
Bucureşti; 

- prevederile OUG nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul sănătăţii în vederea descentralizării; 

- Ordonanţă de urgenţă nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale; 

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului 
Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului 
Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare 
publice, 

-   Raportul nr. 94/23.06.2010 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 3 şi art. 45 din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

   

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI BAL Ş 
 HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. – Se aprobă transferul managementului asistenţei medicale a Spitalului Orăşenesc Balş 
de la Direcţie de Sănătate Publică Olt către Primăria oraşului Balş. 
 Art. 2. – (1) Până la data de 9 iulie 2010 se vor încheia între Direcţia de Sănătate Publică Olt şi 
Primăria Oraşului Balş Protocoale de predare-preluare a managementului asistenţei medicale a unităţii 
sanitare publice prevăzute la art. 1. 
 (2) Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de către Primăria oraşului Balş, ca urmare 
a preluării managementului asistenţei medicale a unităţii sanitare publice prevăzută la art. 1, se 
realizează începând cu data încheierii protocoalelor, în condiţiile legii.  
 Art. 3. -  Se împuterniceşte Primarul oraşului Balş, Ing. Teodosescu Mădălin-Ady să semneze 
protocolul prevăzut la art. 2. 
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 Art. 4. – Se aprobă constituirea unei comisii pentru inventarierea patrimoniului aparţinând 
Spitalului Orăşenesc Balş, formată din: 

- Moţatu Marinel; 
- Meianu Marin; 
- Mohorea Ion; 
- Mitri ţă Ion; 
-     Dobriţoiu Ioana. 

 Art. 5. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, persoanelor nominalizate la art. 4, Spitalului Orăşenesc Balş, Direcţiei 
pentru Sănătate Publică Olt pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt . 
 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
MUNTEANU-OPREA PETRE 

 
 
 
 
         
                                     

                                                                  Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 
                                                                                lit a) din Legea nr. 215/2001 
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                                                                                              Jr. Dinu Constantin     
Balş, 24.06.2010 
Nr. 51 


