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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 64
din 28 iunie 2010

 

privind aprobarea transferului către Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a managementului asistenţei medicale
a Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 28 iunie
2010,                                                                

Având în vedere:
-  Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 12732 din 25.06.2010;
- Raportul comun al Compartimentului patrimoniu, Compartimentului resurse umane şi managementul calităţii, Compartimentului audit

intern, Compartimentului juridic şi Serviciului venituri şi cheltuieli din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 12733 din
25.06.2010;

- 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 şi dispoziţiile
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 în vederea transferului managementului asistenţei
medicale al unităţilor sanitare publice;

- Ordonanţa de urgenţă nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice
către autorităţile administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

-  Adresa Ministerului Sănătăţii nr. 6465/2010  înregistrată la nr. 12728 din 25.06.2010;
În temeiul art. 36 alin (1), alin. (6) lit. a) pct. 3,  art. 45  şi art. 49 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare,
  
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 

Art.1.-Se aprobă transferul către Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a managementului asistenţei medicale a Spitalului
de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Art.2.-Se mandatează  primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, domnul Gabriel Constantin Şerban, pentru negocierea Protocolului

de predare – preluare şi semnarea acestuia în numele   Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc .
Art.3.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri şi cheltuieli, Compartimentul patrimoniu şi Compartimentul

resurse umane şi managementul calităţii din cadrul Primăriei, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Piticari Ioan

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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