
 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii 
Consiliului Local al oraşului Balş nr. 51/24.06.2010 

 
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.07.2010,  
 Având în vedere: 

- Plângerea prealabilă nr. 7013/05.07.2010 formulată împotriva HCL Balş nr. 51/24.06.2010; 
- Expunerea de motive nr. 7342/13.07.2010 a Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 

oraşului Balş; 
- Raportul nr. 7740/23.07.2010 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei oraşului Balş;  
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului 

de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 
administraţiei publice locale; 

- dispoziţiile Hotărârii 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; 

- Ordinul 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; 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 45 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Balş nr. 51/24.06.2010 privind transferul 
managementului asistenţei medicale a Spitalului Orăşenesc Balş; 

- Raportul nr. 110/28.07.2010 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
În conformitate cu prevederile 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 respinge plângerea prealabilă nr. 7013/05.07.2010 formulată împotriva Hotărârii 
Consiliului Local al oraşului Balş nr. 51/24.06.2010, prin care se cere revocarea în tot a acesteia şi 
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adoptarea unei hotărâri legale şi temeinice cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor 
locali în funcţie. 
 Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, Preşedintelui de şedinţă 
al Consiliului Local al oraşului Balş, Secretarului oraşului Balş, cetăţenilor care au semnat plângerea 
prealabilă 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 

                                                   SECRETAR 
                                                                                              Jr. Dinu Constantin    
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