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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea protocolului pentru predarea – preluarea 

 de către Consiliul Local Oneşti a bunurilor şi managementului asistenţei 
medicale din cadrul Spitalului Municipal Oneşti  

  
 
 

Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 12 iulie 2010; 
 

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – ing. Emil 
Lemnaru, Raportul de specialitate al Direcţiei Economico – Financiare şi Avizul 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 

 Având în vedere: 
  - Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării; 
 - Prevederile 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; 

- Prevederile Ordinului Ministrului 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 în vederea transferului managementului asistenţei medicale al 
unităţilor sanitare publice; 
 
 În temeiul prevederilor art.36, alin.6, lit.a, pct.3 şi ale art.45 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

 H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 – Se aprobă protocolul pentru predarea – preluarea de către Consiliul 
Local Oneşti a bunurilor şi managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului 
Municipal Oneşti conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2 – Prezenta hotărâre se va comunica:  
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău; 
- Primarului Municipiului Oneşti; 
- Spitalului Municipal Oneşti; 
- Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Bacău. 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Panfil Gelu Ionuţ 

 
 

  Contrasemnează, 
  Secretarul Municipiului, 
  Cons. Jur. Daniel Spânu 

Nr.43 
din 12 iulie 2010 
SD/JRS 

 


