
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  PROIECT 
     
                                                      HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.8/2021 
referitoare la numirea membrilor  în consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.06.2022; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.110167/2022, raportul nr.110584/2022 al 
Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.116011/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.8/2021 referitoare la numirea 
membrilor  în consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” 
Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
modificată şi completată și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice 
către autorităţile administraţiei publice locale, modificată și completată; 
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.251/2022 referitoare la 
reorganizarea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din 
Municipiul Craiova; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.b, art.139 alin.3 lit.h, art.154 alin.1 
și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, modificată și completată; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă înlocuirea reprezentanţilor Serviciului Public Management Spitale și 

Cabinete Medicale din Municipiul Craiova în consiliile de administraţie ale spitalelor 
publice locale, după cum urmează: 
1. la Spitalul Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova: 
- Pascu Nela Florina – membru supleant, cu Truta Marius Sorin – membru supleant; 
- Filotie Mariana – membru supleant, cu Dragolici Ana Cristina - membru supleant. 
2. la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”   
Craiova: 
-  Pascu Nela Florina – membru titular, cu Popescu Desdemona – membru titular; 
- Filotie Mariana – membru supleant, cu Petrache Cristiana-Camelia - membru  
supleant; 
- Popescu Desdemona – membru supleant, cu Baloiu Mircea - – membru supleant. 
3. la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova: 
-  Filotie Mariana – membru titular, cu Ilie Anca Georgiana – membru titular; 
-  Pascu Nela Florina – membru supleant, cu Truta Marius Sorin – membru supleant; 
- Mihajlović Viorica – membru supleant, cu Dragolici Ana Cristina - membru 



  

supleant. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.8/2021 referitoare la numirea membrilor  în 
consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” 
Craiova, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi 
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
  
 
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

SERVICIUL RESURSE UMANE 

Nr.110167/16.06.2022 

 

REFERAT DE APROBARE  
A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA NR. 8/2021 REFERITOARE LA NUMIREA MEMBRILOR ÎN CONSILIILE 

DE ADMINISTRAŢIE ALE SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL “FILANTROPIA” 
CRAIOVA, SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE 

“VICTOR BABEŞ” CRAIOVA ŞI SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE 
CRAIOVA 

 

 

 
Având în vedere: 

- Prevederile Legii nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 162/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Propunem promovarea proiectului de hotărâre privind: 

 

- Modificarea Hotârârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 8/2021, referitoare la 
numirea membrilor în consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic Municipal “Filantropia” 
Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Victor Babeş” Craiova şi 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 

 
  

 

ŞEF SERVICIU, Întocmit, 

CAMELIA NICOLETA FLOREA 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi 
legalitatea in solidar cu întocmitorul înscrisului 

Data: 16.06.2022 

Semnătura: 

MIHAELA FLORESCU 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data: 16.06.2022 

Semnătura: 
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

SERVICIUL RESURSE UMANE 

Nr.110584/27.06.2022 

 

RAPORT 
PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL 

MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 8/2021 REFERITOARE LA NUMIREA 
MEMBRILOR ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE SPITALULUI 

CLINIC MUNICIPAL “FILANTROPIA” CRAIOVA, SPITALULUI CLINIC DE 
BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABEŞ” CRAIOVA 

ŞI SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA 

 

 

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 162/2008, cu modificările şi completările ulterioare, s-a 
aprobat transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
Publice către autorităţile administraţiei publice locale. 
   Potrivit art. 18 alin. 1 din ordonanţa de urgenţă, consiliile locale au următoarele 
atribuţii:   

  a)asigurarea managementului asistenţei medicale prin structuri cu atribuţii 
specifice în acest domeniu;   

b)aprobarea propunerilor privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, 
restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din domeniul său 
de competenţă, cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii Publice;   

c)controlul modului de utilizare de către spitale a fondurilor alocate.   

În conformitate cu prevederile art. 187 alin. 1, alin. 2, alin. 5 şi alin. 8 din Legea nr. 
95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, în cadrul spitalului public funcţionează un consiliu de administraţie format din 5-8 
membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi 
funcţionare a spitalului.  

Membrii consiliului de administraţie pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor 
administraţiei publice locale sunt: 

 a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiilor de sănătate publică 
judeţene sau a municipiului Bucureşti, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al 
Ministerului Sănătăţii sau al direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului 
Bucureşti; 

 b) 2 reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean ori consiliul local, după caz, 
respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, din care unul să fie economist; 

 c) un reprezentant numit de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, 
după caz; 

 d) un reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele 
clinice; 

 e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din Romania, 
cu statut de invitat; 



 f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania, cu statut de invitat. 

      Membrii consiliului de administraţie pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor 
administraţiei publice locale, se numesc prin act administrativ de către instituţiile prevăzute 
la alin. 2, respectiv de către autoritatea administraţiei publice locale. 

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin. 7 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: …d) atribuţii privind gestionarea 
serviciilor de interes local;  

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, 
potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes local privind:…c) sănătatea;  

În aceste condiţii, pentru asigurarea unui management eficient al unităţilor sanitare, 
precum şi a cadrului necesar pentru furnizarea serviciului public local, consiliul local 
numeşte organele de conducere. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 8/2021 s-a aprobat 
numirea membrilor în consiliile de administraţie al Spitalului Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova, potrivit anexei nr.1, al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, potrivit anexei nr.2 şi al Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova, potrivit anexei nr.3. 

Potrivit art. 187 alin.14 din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul autorităţilor 
administraţiei publice locale care realizează managementul asistenţei medicale la cel 
puţin 3 spitale, reprezentanţii prevăzuţi la alin. (2) lit. b sunt numiţi din rândul 
structurii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

         Astfel, reprezentanţii numiţi de consiliul local al municipiului Craiova în consiliile de 
administraţie ale celor trei unităţi sanitare al căror management a fost transferat, fac parte din 
Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe Craiova, dat fiind faptul că 
obiectul de activitate al acestui serviciu public de interes local îl constituie: „asigurarea unui 
management eficient şi eficace în unităţile sanitare publice pentru care se transferă 
managementul asistenţei medicale, conform OUG nr. 162/2008”. 

         Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul 
Craiova, a fost reorganizat în Serviciul Public Management Spitale şi Cabinete Medicale din 
Municipiul Craiova, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
251/2022. 

          De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 252/2022 s-
a aprobat înfiinţarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică - „CREŞA - CRAIOVA”, 
în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prin reorganizarea Serviciului Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova. 

Prin referatul nr. 4273/2022, întocumit de Serviciul Public Management Spitate și 
Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului 
Craiova sub nr. 111/2022, pentru asigurarea continuității activității consiliilor de 
administrație, având în vedere că o parte din salariaţii din cadrul Serviciului Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova au fost preluați 
în  noua structură înfiinţată, respective ”Creșa Craiova”, s-a propus înlocuirea membrilor  
titular și a membrilor supleanți desemnați, astfel: 



1. Spitalul Clinic Municipal “Filantropia” Craiova: 
-Pascu Nela Florina – membru supleant, se va înlocui cu Truta Marius Sorin – 
membru supleant; 
-Filotie Mariana – membru supleant, se va înlocui cu Dragolici Ana Cristina - 
membru supleant. 

2.  Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova: 
-Pascu Nela Florina – membru titular, se va înlocui cu Popescu Desdemona – 
membru titular; 
 
 
-Filotie Mariana – membru supleant, se va înlocui cu Petrache Cristiana-Camelia - 
membru supleant; 
-Popescu Desdemona – membru supleant, se va înlocui cu Baloiu Mircea - – 
membru supleant. 

3. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova: 
- Filotie Mariana – membru titular, se va înlocui cu Mihajlović Viorica – membru 
titular; 
-Pascu Nela Florina – membru supleant, se va înlocui cu Truta Marius Sorin – 
membru supleant; 
-Mihajlović Viorica – membru supleant, se va înlocui cu Dragolici Ana Cristina - 
membru supleant. 

Faţă de cele expuse propunem, în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, elaborarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotârârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 8/2021, referitoare la numirea membrilor în 
consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic Municipal “Filantropia” Craiova, Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Victor Babeş” Craiova şi Spitalului Clinic 
de Neuropsihiatrie Craiova, după cum urmează:  

- înlocuirea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi desemnaţi din cadrul  
Serviciului Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, 
după cum urmează: 
I. Membrii Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Municipal 
”Filantropia” Craiova: 

-Pascu Nela Florina – membru supleant, se va înlocui cu Truta Marius Sorin – 
membru supleant; 
-Filotie Mariana – membru supleant, se va înlocui cu Dragolici Ana Cristina - membru 
supleant. 
II. Membrii Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova: 
-Pascu Nela Florina – membru titular, se va înlocui cu Popescu Desdemona – membru 
titular; 
-Filotie Mariana – membru supleant, se va înlocui cu Petrache Cristiana-Camelia - 
membru supleant; 
-Popescu Desdemona – membru supleant, se va înlocui cu Baloiu Mircea - – membru 
supleant. 
III. Membrii Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova: 



- Filotie Mariana – membru titular, se va înlocui cu Ilie Anca Georgiana – membru 
titular; 
-Pascu Nela Florina – membru supleant, se va înlocui cu Truta Marius Sorin – 
membru supleant; 
-Mihajlović Viorica – membru supleant, se va înlocui cu Dragolici Ana Cristina - 
membru supleant. 

  

 

ŞEF SERVICIU, Întocmit, 

CAMELIA NICOLETA FLOREA 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi 
legalitatea in solidar cu întocmitorul înscrisului 

Data: 27.06.2022 

Semnătura: 

MIHAELA FLORESCU 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi legalitatea întocmirii 

acestui act oficial 
Data: 27.06.2022 

Semnătura: 
 

 



 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 116011/ 27.06.2022 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
         Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare nr. 110167/16.06.2022, 
 -Raportul nr. 110584/27.06.2022 privind modificarea Hotârârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr. 8/2021 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie ale 
Spitalului Clinic Municipal “Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie “Victor Babeş” Craiova şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, 

 -In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 95/2006, republicată, privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, HCL 8/2021, 

- Referatul nr. 4273/2022 întocmit de Serviciul Public Management Spitate și Cabinete 
Medicale din Municipiul Craiova, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 
111/2022, 

- În conformitate cu prevederile art. 129 alin.2 lit.d) coroborat cu alin.7 lit. c) si art. 196 alin 1 
lit a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare 

- Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 
 
                 AVIZĂM FAVORABIL 

     
 propunerea Serviciului Resurse Umane privind modificarea Hotârârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr. 8/2021 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie ale 
Spitalului Clinic Municipal “Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie “Victor Babeş” Craiova şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 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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