
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la aprobarea transferului managementului  asisten ţei 

medicale al unor unit ăţi sanitare publice de la Direc ţia de 
Sănătate Public ă Olt  la Consiliul Jude ţean Olt 

 
 
     Având în vedere: 
     - expunerea de motive nr. 4907/18.06.2010 cu privire  la proiectul 
de hotărâre nr. 4908/18.06.2010; 
     - raportul comun al Direcţiei Juridice şi Relaţii cu Publicul şi al 
Compartimentului Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, 
Perfecţionare nr. 4967/21.06.2010; 
     - raportul nr. 5018/22.06.2010 al Comisiei pentru studii economico 
– sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului; 
     -  raportul nr. 5020/22.06.2010 al Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului şi relaţii cu cetăţenii; 
     - raportul nr. 5021/22.06.2010 al Comisiei pentru cultură, 
învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate şi culte; 
    - raportul nr. 5022/22.06.2010 al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ; 
    - raportul nr. 5023/22.06.2010  al Comisiei pentru muncă, protecţie 
socială, activităţi sportive şi de agrement; 
    - 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 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
sănătăţii în vederea descentralizării; 
    - 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 art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 
  Consiliul Jude ţean Olt  adoptă prezenta  HOTĂRÂRE. 
 
Art. 1.  Se aprobă transferul de la Direcţia de Sănătate Publică 

la Consiliul Judeţean Olt a managementului asistenţei medicale a 
unităţilor sanitare publice prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 529/2010, poziţiile 248, 252 şi 253, după cum 
urmează: 

a) Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina 
b) Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
c) Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti. 
 
Art. 2 (1). În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

Hotărârii Guvernului nr. 529/2010, respectiv până la data de 9 iulie 
2010, se vor încheia între Direcţia de Sănătate Publică Olt şi Consiliul 
Judeţean Olt Protocoalele de predare – preluare a managementului 
asistenţei medicale a unităţilor sanitare publice prevăzute la art. 1. 
         (2).  Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de către 
Consiliul Judeţean Olt, ca urmare a preluării managementului 
asistenţei medicale a unităţilor sanitare publice prevăzute la art. 1, se 
realizează începând cu data încheierii protocoalelor, în condiţiile legii. 
         (3). În vederea exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor 
derivând din preluarea managementului asistenţei medicale, Consiliul 
Judeţean Olt va dispune măsurile necesare pentru stingerea 
obligaţiilor de plată ale unităţilor spitaliceşti menţionate la art. 1, 



născute după data încheierii protocoalelor de predare-primire, 
precum şi pentru a preîntâmpina apariţia de noi obligaţii restante de 
plată.  

 
Art. 3.  Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

să semneze Protocoalele  prevăzute la art. 2. 
 
Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică direcţiilor de 

specialitate, Arhitectului şef, Compartimentului Evidenţa Resurselor 
Umane, Salarizare, Perfecţionare din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei de Sănătate Publică Olt , 
spitalelor enumerate la art. 1, în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE 
Paul    STĂNESCU 
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