
   

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
     

 

                                                                                

HOTĂRÂREA NR. 311 

 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.08.2010. 

Având în vedere raportul nr.115983/2010 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune darea în administrarea Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova 
a resurselor materiale, umane şi financiare şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147, 148, 152, 153 şi 154/2010;   

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii Publice către autorităţile publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr.48/2010, Hotărârii Guvernului nr.529/2010  pentru aprobarea menţinerii 
managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au 
desfaşurat faze-pilot, precum si a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care 
se menţine managementul asistenţei medicale la autoritaţile administraţiei publice locale 
şi la Primaria Municipiului Bucureşti şi a Listei unitaţilor sanitare publice cu paturi 
pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile 
administraţiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucureşti şi Ordinului 
Ministerului 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 in vederea 
transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123, alin.1 şi 
art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” 
Craiova, a resurselor materiale, umane şi financiare, prevăzute în anexele nr.1-5 
la protocolul de predare – preluare încheiat între Direcţia de Sănătate Publică 
Dolj şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  



   

Art .2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare – preluare a resurselor materiale, umane şi financiare, identificate la art.1 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Spitalul Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR, 
Nicolae PÎRVULEASA Nicoleta MIULESCU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















































































































































































































































































































































































































