
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
 
             
                         PROIECT   
 

                HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind aprobarea schimbării sediului administrativ al Spitalului Clinic Municipal 

„Filantropia” Craiova 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.11.2021; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.210513/2021, raportul nr.210567/2021  
întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.210933/2021 
întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin 
care se propune aprobarea schimbării sediului administrativ al Spitalului Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova; 
 În conformitate cu prevederile art.5, pct. 22, Anexa 1 din Ordinul Ministrului 
Sănătăţii nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de 
management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului 
public;  

În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.c, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă schimbarea sediului administrativ al Spitalului Clinic Municipal     

„Filantropia” Craiova, din bd.Nicolae Titulescu, nr.40, în str.Filantropiei, nr.1, 
corpul de clădire C2 (fosta Clinică de Cardiologie). 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 

            INIŢIATOR,          AVIZAT, 
              PRIMAR,           SECRETAR GENERAL, 
     Lia-Olguța VASILESCU              Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 210513/23.11.2021 
 
 
 
 
  

       
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea schimbării sediului administrativ 
al Spitalului Clinic Municipal ”Filantropia”Craiova 

 
 

Având în vedere adresa nr.21242/2021, a Spitalului Clinic Municipal 

”Filantropia” Craiova, prin care se solicită modificarea sediului admininistrativ din 

Bd. Nicolae Titulescu , nr. 40 în str. Filantropiei, nr. 1, corpul de clădire C2 (fosta 

Clinică de Cardiologie).  

         În temeiul  prevederilor art. 5, pct. 22 – Anexa nr.1 din Ordinul nr. 1384/2010 

privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei 

indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, cu 

modificările şi completările ulterioare, art 136,  art 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța 

de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea peste 

ordinea de zi a sedinței ordinare din data de 25.11.2021, a proiectului de hotărâre 

privind aprobarea schimbării sediului administrativ al  Spitalului Clinic Municipal ” 

Filantropia” Craiova. 

 

Primar , 

Lia- Olguța Vasilescu 

 

Întocmit,  
Pt. Director executiv, 

Vasilica-Daniela Militaru 
 
2 ex/PD 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
Serviciul Buget  
Nr.210567/23.11.2021  

 

 

 

             

RAPORT 
privind aprobarea schimbării sediului administrativ 
al Spitalului Clinic Municipal ”Filantropia”Craiova 

 
Având în vedere referatul de aprobare nr. 210513/2021, în conformitate cu 

prevederile art. 5, pct. 22, Anexa nr. 1 din Ordinul nr. 1384/2010 privind aprobarea 

modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de 

performanţă a activităţii managerului spitalului public, cu modificările şi completările 

ulterioare, managerul  propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, 

schimbarea sediului, în vederea aprobării, de către autorităţile administraţiei publice 

locale, în condiţiile legii;  

Având în vedere necesitatea realizării obiectivului de investiții ”Schimbare de 

destinație din birouri în laborator radiologie și imagistică medicală, CT, mamograf, 

osteodensitometru, RX; extindere acces, amplasare lift și recompartimentare la corpul 

C2 din Craiova, bd. N Titulescu, nr.40 ”, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” 

Craiova, prin adresa nr. 21242/2021, solicită schimbarea sediului administrativ din 

Bd. Nicolae Titulescu, nr. 40 în str. Filantropiei, nr. 1, corpul de clădire C2 (fosta 

Clinică de Cardiologie), conform notei de fundamentare nr. 21241/2021 și procesului 

verbal nr. 32/05.11.2021 al Comitetului Director, anexate.  

    Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate prevederile art. 5, pct. 22, 

Anexa nr. 1 din Ordinul nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al 

contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii 

managerului spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare, precum și 

art. 129, alin(2), lit.d) coroborat cu alin(7), lit.c) și art.196 alin(1), lit.a) din OUG 

57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, schimbarea sediului administrativ al Spitalului Clinic 
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Municipal ”Filantropia” din Bd. Nicolae Titulescu, nr. 40 în str. Filantropiei, nr. 

1, corpul de clădire C2 (fosta Clinică de Cardiologie).  

 

Pt. Director Executiv, Director executiv adj., 
Daniela Militaru 

Imi asum responsabilitatea privind realitatea și 

legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Data: 

Semnătura: 

Lucia Ștefan 
Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu 

întocmitorul înscrisului 

Data: 

Semnătura: 

 
 

Întocmit, 
Inspector Daniela Purcărescu 

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea  

și legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data: 

Semnătura: 

 

 
 
 
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.  210933/23.11.2021 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

 -   Referatul de aprobare nr. 210513/2021,             

 - Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 210567/23.11.2021 
privind aprobarea schimbarii sediului administrativ al Spitalului Clinic Municipal 
”Filantropia” Craiova ,  

- Potrivit prevederilor art. 5, pct. 22, Anexa 1 din Ordinul 1384/2010 privind aprobarea 
modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a 
activităţii managerului spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare, 
adresa nr. 21242/2021 a Spitalului Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova, nota de 
fundamentare n. 21241/2021 si procesul verbal nr. 32/2021 al Comitetului Director, 

- In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit. d coroborat cu alin.7 lit.c si art. 196 alin 1 lit. 
a din OUG 57/2019- Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulerioare,  

 Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic,  

 

    AVIZAM FAVORABIL 

  Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 210567/23.11.2021 

privind aprobarea schimbarii sediului administrativ al Spitalului Clinic Municipal 

”Filantropia” Craiova. 

 

          Director Executiv,                                               Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                                                                                
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              

                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura 
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