
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 PROIECT                                         

HOTĂRÂREA NR.____ 
privind darea în administrarea Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova a 

unui imobil situat în str.Mihai Viteazul, nr.20 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 08.01.2016. 

Având în vedere raportul nr.208/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune darea în administrarea Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova a 
imobilului situat în municipiul Craiova, str.Mihai Viteazul, nr.20;   

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, Legii nr.213/1998 
privind proprietatea public şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi 
art.858-865, art.866, art.867-868 din Codul Civil; 

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 imobilului situat în municipiul Craiova, str.Mihai Viteazul, nr.20, 
compus din teren în suprafaţă de 402 mp. şi clădire P+3E, identificat în anexele 
nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Predarea-primirea imobilului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, se va face 
prin proces-verbal încheiat între părţi. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze procesul-verbal de  
predare-primire a imobilului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 şi nr.311/2010. 

Art.5. 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. 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 



   

 
 

                                                                                                   

 

 

 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                             Se aprobă, 

SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                                                          Nr. 208 

/04.01.2016           Primar 

                                                                                                             LIA OLGUŢA VASILESCU 

 

1.  

� RAPORT, 

�       Potrivit prevederilor HG.nr 529/02.06.2010 pentru aprobarea mentinerii managementului   
 asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale care au desfasurat faze- pilot,    
 precum si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul 
 asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale si la Primaria Municipiului 
 Bucuresti si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera managementul 
 asistentei medicale catre autoritatile administratiei publice locale si catre Primaria Municipiului 
 Bucuresti,  art 2 alin. (2) coroborat cu anexa nr. 2,  s-au aprobat unităţile sanitare publice cu 
 paturi pentru care se transfera managementul  asistentei medicale catre Consiliul Local 
Craiova  după cum urmează: 

�   1.Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova   
�  2.Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" Craiova   
�        3.Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova  

�     In conformitate cu Ordinul nr. 910/10.06.2010 al Ministrului Sanatatii pentru 
aprobarea  modelului Protocolului de predare-preluare intre directiile de sanatate publica 
judetene si a  municipiului Bucuresti si autoritatile administratiei publice locale si Primaria 
Municipiului  Bucuresti in vederea transferului managementului asistentei medicale al unitatilor 
sanitare  publice, la art.1 s-a aprobat modelul protocolului de predare-preluare, iar potrivit art 2 in 
 cazul in  care o autoritate a adninistratiei publice locale preia mai multe unitati sanitare  se 
 incheie cate un  protocol pentru fiecare unitate sanitara transferata. 
�  Prin HCL 239/2010 s-a aprobat preluarea ansamblului de atribuţii şi competenţe, 
constând în managementul asistenţei medicale ale următoarelor unităţi sanitare publice: ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” si ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, din 
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subordinea Ministerului Sănătăţii şi Direcţiei de Sănătate Publică Dolj către Consiliul Local al 
Municipiului Craiova. 
�       Astfel, intre  Directia de Sanatate Publica si Consiliul Local al municipiului Craiova   
s-a incheiat  Protocolul de Predare- Preluare avand ca obiect  preluarea managementul 
asistenţei medicale a Spitalului  Clinic Municipal "Filantropia" Craiova  potrivit anexelor 1-5 
prin care s-a stabilit patrimoniul unitatii sanitare, structura personalului pe categorii 
profesionale, personalul angajat, prevederile bugetare ramase pentru perioada 1 iulie- 31 
decembrie 2010, drepturile si obligatiile financiare rezultate din activitatea desfasurata de  
Spitalului  Clinic Municipal "Filantropia" Craiova. 
�  Intrucat, Spitalul  Clinic Municipal "Filantropia" Craiova este  unitatea care 
gestioneaza efectiv patrimoniul constand in bunurile de natura activelor fixe, obiectelor de 
inventar, materialelor, cuprinse in evidenta contabila a institutiei, evidentiate in anexa 1 la 
Protocolul de predare-preluare cat si resursele  umane si financiare cuprinse in anexele 2-5, la 
Protocol, în vederea realizarii  activităţii de asistenţă medicală, a fost  necesară darea în 
administrarea Spitalul  Clinic Municipal "Filantropia" Craiova a acestora.În acest sens  
a fost adoptată Hotărârea nr.311/26.08.2010  şi a fost semnat Protocolul de predare 
preluare a resurselor materiale, umane şi financiare. 
�    Printre bunurile date în administrare se află şi Ambulatoriul de Specialitate Adulţi 
,str.Nicolae Titulescu, nr.40, Pavilion A.Prin adresa înregistrată la nr.202770/22.12.2015, 
Spitalul  Clinic Municipal "Filantropia" Craiova solicită repartizarea unei clădiri în care să 
funcţioneze ambulatoriul.Solicitarea are la bază următoarele: 
� -clădirea a fost construită în anul 1898 şi datorită uzurii s-a deteriorat în timp, astfel că 
parterul a fost închis din anul 2014. 
� -căderea tavanelor şi deteriorarea acoperişului  reprezintă un pericol grav şi iminent de 
producere  de accidente pentru pacienţi  şi personalul de deservire. 
� - clădirea a fost expertizată necesitând reparaţii capitale care pot fi executate numai în 
condiţiile în care clădirea este închisă complet  . 
� În raport de această solicitare, soluţia urgentă  constă în mutarea Ambulatoriului de 
Specialitate în imobilul din str. Mihai Viteazul nr.20 compus din teren în suprafaţă de 402 mp 
şi clădire P+3E conform Planului de amplasament şi delimitare a terenului şi a Releveelor 
anexate. 
�      Imobilul ,,clădire P+3E”situat în str. Mihai Viteazul nr.20,  cu o suprafaţă utilă totală 
de 357,98 mp , racordat la reţeaua de apă şi canal a municipiului Craiova, la reţeaua de energie 
electrică având branşament propriu,  a fost folosit  de către Direcţia Naţională Anticorupţie -
serviciul Teritorial Craiova  pâna la data de 27.10.2015, data la care a fost preluat  în 
proprietatea publică a municipiului Craiova. În acest sens  între  Direcţia Naţională 
Anticorupţie -Serviciul Teritorial Craiova şi Primăria municipiului Craiova a fost încheiat 
Procesul verbal de Predare -Primire nr.159688/27.10.2015.  
� Spitalul  Clinic Municipal "Filantropia" Craiova este  identificat la poziţia 3714  din 
Anexa 2 la HG 141/2008 pentru modificarea şi completarea HG 965/2002 privind atestarea 
domeniului public al municipiului Craiova.  
�     Pentru continuarea actului  medical  şi pentru ca Ambulatoriul să fie reconsolidat şi 
modernizat  este necesară darea în administrarea Spitalul  Clinic Municipal "Filantropia" 
Craiova   a imobilului din str. Mihai Viteazul nr.20 compus din teren în suprafaţă de 402 mp şi 
clădire P+3E , conform Planului de amplasament şi delimitare a terenului şi a Releveelor 
anexate la prezentul raport. 
�          Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.162/2008, 
modificată prin O.U.G.nr.48/2010, H.G.nr.529/2010 , cu art.12 din Legea nr.213/1998 privind 



   

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,  cu 
art.858-art.865, art.866, art.867-art.868 din Noul Cod Civil şi în temeiul art. 36 alin. 2 lit. c 
coroborat cu alin. 5 litera a şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova :   
�  1.Darea în administrarea Spitalul  Clinic Municipal "Filantropia" Craiova   a imobilului 
din str. Mihai Viteazul nr.20 compus din teren în suprafaţă de 402 mp şi clădire P+3E  
identificat conform Anexelor 1-5  la prezentul raport. 

�   2. Predarea primirea imobilului prevăzut la punctul 1  se va efectua  prin proces verbal 
de predare -primire încheiat între părţi. 
3. Împuternicirea Primarului  Municipiului Craiova să semneze procesul verbal  de predare  -
primire  prevăzut la punctul 2 din prezentul raport. 

4. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului  Local al Municipiului Craiova 
nr.147/1999 şi nr. 311/2010. 

 

 DIRECTOR EXECUTIV, 

             CRISTIAN IONUŢ GÂLEA                                                                 Întocmit, 

                                                                                                            Cons.Silvia Nănău 

 

                                                 Avizat de legalitate, 

                                                  Cons.jur. Isabela Cruceru                                                                  
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