
 
       ROMÂNIA

                                                     JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

                                              PROIECT   DE  HOTĂRÂRE

  privind  desfiinţarea Spitalului Orăşenesc ,, Dr.  Maria  Burghele’’ 

 
Consiliul Judeţean Ilfov

    Având în vedere:

 -       Avizul Ministerului  Sănătăţii  nr. _________ înregistrată  la Consiliul Judeţean 

Ilfov cu  nr. _______2011; 

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui,  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov,  înregistrată sub nr. ____________2011;

- Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

Ilfov înregistrat cu nr._______________2011;

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul  de avizare  al  Comisiei  de buget,  finanţe  bănci   prognoze  şi 

studii  economice ;

-  Potrivit  prevederilor  Legii nr.95/2006  privind  reforma  în domeniul 

sănătăţii, modificată  şi completată;

- În conformitate cu prevederile 91 alin.1 lit.c şi lit f şi art.  97 din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare.

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

          Art.1 Se aprobă  desfiinţarea  Spitalului Orăşenesc ,, Dr.  Maria  Burghele’’ .



           

      Art.2  Patrimoniul aferent unităţii sanitare desfiinţate se preia  de Consiliul Judeţean 

Ilfov   pâna   la  repartizarea  acestuia  către o altă  unitate  sanitară. 

      Art.3  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                               PREŞEDINTE,
                                        Cristache  RĂDULESCU

  

Avizează,

    SECRETAR AL JUDEŢULUI
                                                                      Monica TRANDAFIR

                                                                         

Nr ………..
Din ………………2011



ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. ______din_______2011

EXPUNERE DE MOTIVE

        În  conformitate  cu prevederile  art. 174 alin. 3 din Legea nr. 95/2006  privind 

reforma  în domeniul  sănătăţii,  modificată  şi completată  ,,Spitalele  din  reţeaua 

autorităţilor administraţiei publice locale  se înfiinţează şi, respectiv,  se desfiinţează 

prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de instituţia prefectului sau consiliul judeţean, în 

condiţiile legii, cu avizul Ministerului Sănătăţii.

       Patrimoniul aferent unităţii sanitare desfiinţate se preia  de Consiliul Judeţean Ilfov 

pâna   la  repartizarea  acestuia  către o altă  unitate  sanitară.

        Faţă de cele prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl supunem 

spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov

PREŞEDINTE,
Cristache RĂDULESCU 

VICEPREŞEDINTE,                                                 VICEPREŞEDINTE,

 Cristina MANICEA                                                      Gheorghe ROMAN



                                         
                                                        ROMÂNIA

JUDEŢUL   ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

        Nr. ________din___________2011 

RAPORT
        

        

       În  conformitate  cu prevederile  art. 174 alin. 3 din Legea nr. 95/2006  privind 

reforma  în domeniul  sănătăţii,  modificată  şi completată  ,,Spitalele  din  reţeaua 

autorităţilor administraţiei publice locale  se înfiinţează şi, respectiv,  se desfiinţează 

prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de instituţia prefectului sau consiliul judeţean, în 

condiţiile legii, cu avizul Ministerului Sănătăţii.

       Patrimoniu aferent unităţii sanitare desfiinţate se preia  de Consiliul Judeţean Ilfov 

pâna   la  repartizarea  acestuia  către o altă  unitate  sanitară.

      Faţă de cele prezentate, am întocmit prezentul  raport  pentru a însoţi  Proiectul de 

hotărâre  alăturat.

   

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI                                    Serviciul Juridic-Contencios, 
           ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                                     Avizare Legalitate Acte
               DIRECTOR EXECUTIV,                                                      Şef serviciu

                       Irina Suliman                                                        Adela-Steliana Ralea
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