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HOTARARE
 
privind aprobarea preluarii prin protocol a managementului
 

asistentei medicale a Spitalului Sfantul Stefan Rovinari
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
-H.G. nr.529 /2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritatile 

administratiei publice locale care au desfasurat faze pilot, precum si a Listei unitatilor sanitare pub lice cu 
paturi pentru care se mentine menegementul 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; 

-Ordinul nr.91 0/20 10 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare - preluare intre directiile 
de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si autoritatile administratiei pub lice locale si 

- rimaria Municipiului Bucuresti in vederea transferului managementului asistentei medicale al unitatilor 
sanitare publice; 

-O.U .G. nr.48 /2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii 
in vederea descentralizarii; 

-Legea nr.95 /2006 privind reforma in domeniul sanatatii; 
-O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii SI competente exercitate de 

Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei pub lice locale;
 
-In temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala - republicata
 

HOT A RAS T E: 

Art.I. Aproba preluarea prin protocol a managementului asistentei medicale a 
Spitalului Sfantul Stefan Rovinari. 

Art.2. Desemneaza pe dl. Podaru Constantin, administrator public in cadrul 
Primariei orasului Rovinari sa semneze Protocolul de predare - preluare intre Directia de 
"anatate Publica Gorj si Primaria orasului Rovinari in vederea transferului 

--~anagementu lu i asistentei medicale din cadrul Spitalului Sfantul Stefan Rovinari. 
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se insarcineaza 

Primarul orasului Rovinari, Administratorul Public si Spitalul Sfantul Stefan Rovinari. 

NR. GG 
Aceasta hotarare a fost aprobata si adoptata in sedinta 
extraordinara, convocata de indata, din data de 
23.06.2010, eu un numar de 13 voturi pentru. 
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