
R O M Â N I A

JUDEŢUL  ILFOV

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale pentru 
unităţile sanitare publice cu paturi din judeţul Ilfov, către Consiliul 

Judeţean Ilfov  
                          
Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:

-  Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 
Judeţean  Ilfov, înregistrată sub nr. _____ din _____2010;

-  Raportul   comun  al  direcţiilor  de  specialitate   din  cadrul  Consiliului 
Judeţean Ilfov înregistrat sub nr. _____ din _____2010; 

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

-  Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
lucrări publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

-  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  învăţământ,  sănătate,  familie, 
protecţie socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism;

Având în vedere prevederile:
-  Ordonanţei  de  Urgenţă  a  Guvernului  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,  inclusiv  cele  intervenite  prin  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului 
nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
sănătăţii în vederea descentralizării 

-  Hotărârii  Guvernului  nr.529/02.06.2010  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 de 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;



-  Ordonanţei  de Urgenţă a Guvernului  nr.48/2010 pentru modificarea şi 
completarea  unor  acte  normative  din  domeniul  sănătăţii,  în  vederea 
descentralizării;

-  Ordinului  Ministerului  Sănătăţii  nr.910/10.06.2010  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.  91  alin.(1)  lit.  f)  şi  art.  97  din  Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRÂŞTE :
Art.1. Se aprobă transferul   managementului  asistenţei  medicale pentru 

unităţile sanitare publice cu paturi din judeţul Ilfov, respectiv:
1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov,
2. Spitalul Orăşenesc “Dr. Maria Burghele” Buftea,
3. Spitalul de Psihiatrie “Eftimie Diamandescu” Bălăceanca,
4. Spitalul Comunal Periş,

către Consiliul Judeţean Ilfov.

Art.2.  Se aprobă anexele comunicate de Direcţia de Sănătate Publică a 
judeţului  Ilfov  ce  vor  face  parte  din  protocoalele  de  predare-preluare  a 
managementului  asistenţei  medicale din unităţile sanitare publice prevăzute la 
art.1, conform anexelor nr. 1,2,3 şi 4.

Art.  3  .  Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să semneze 
protocoalele  de  predare-preluare  ce  urmează  a  fi  încheiate  cu  Direcţia  de 
Sănătate  Publică  a  judeţului  Ilfov  pentru  unităţile  sanitare  publice  cu  paturi 
nominalizate.

Art.3.  Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov vor asigura 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                PREŞEDINTE,
Cristache RĂDULESCU

  AVIZEAZĂ, 
                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                      Monica TRANDAFIR 

Nr._______
Din_______   2010



Nr.____/________2010

R A P O R T

În anexa nr.2 la Hotărârea Guverului nr.529/02.06.2010 a fost aprobată 

Lista  unităţilor  sanitare  publice  cu  paturi  pentru  care  se  transferă 

managementul  asistenţei  medicale  către  autorităţile  adminstraţie  publice 

locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti. Sunt prevăzute în această listă 

la judeţul Ilfov, patru unităţi sanitare, respectiv:

 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov,

 Spitalul Orăşenesc “Dr. Maria Burghele” Buftea,

 Spitalul de Psihiatrie “Eftimie Diamandescu” Bălăceanca,

 Spitalul Comunal Periş.

Aceste spitale, se află în domeniul public al judeţului Ilfov şi în prezent 

sunt în administrarea unităţilor sanitare.

Conform prevederilor art. 3 din hotărârea de guvern sus menţionată, se 

menţionează că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei 

hotărâri,  direcţiile  de  sănătate  publică  judeţene  încheie  cu  autorităţile 

administraţiei  publice  locale  protocoale  de  predare-preluare,  conform 

modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.910/10.06.2010. 

În protocoalele ce urmează a se încheia, Direcţia de Sănătate Publică a 

judeţului Ilfov va prezenta pentru fiecare unitate sanitară cu paturi:

- Situaţia bunurilor inventariate,

-   Situaţia privind veniturile realizate de personalul angajat al spitalelor 

în  cauză  din  sumele  decontate  în  baza  contractelor  de  servicii  medicale 

încheiate cu casele de asigurări de sănătate,
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-  Situaţia privind cheltuielile de personal pentru personalul angajat în 

unele structuri ale spitalelor în cauză care se suportă din bugetul Ministerului 

Sănătăţii din fonduri de la bugetul de stat şi venituri proprii,

- Situaţia privind prevederile bugetare rămase pentru perioada 1 iulie – 

31  decembrie  2010,  Situaţia  contului  de  execuţie  la  data  de  30.06.2010, 

Situaţia veniturilor încasate.

Faţă  de  cele  prezentate,  considerând  că  realizarea  transferului 

managementului  unităţilor  sanitare publice cu paturi  din judeţul  Ilfov,  de la 

Ministerul  Sănătăţii  la Consiliul Judeţean Ilfov, va conduce la eficientizarea 

serviciilor  de  asistenţă  medicală,  în  temeiul  prevederilor  Legii  nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare,  am intocmit Proiectul de Hotărâre alăturat pe care îl supunem spre 

analiză şi aprobare în şedinţa Consiliului Judeţean Ilfov.

    DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE,            DIRECŢIA ECONOMICĂ,
      DIRECTOR EXECUTIV                        DIRECTOR EXECUTIV
Mihai – Gabriel CONSTANTIN     Bogdan COSTEA

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
 DIRECTOR EXECUTIV
      Irina SULIMAN

      ŞEF SERVICIU P.A.D.J,
            Adrian CIRIPIALĂ

    COMPARTIMENT PATRIMONIU,
Delia - Cristina POPESCU



Nr. ________/________2010

E X P U N E R E   D E   M O T I V E

În anexa nr.2 la Hotărârea Guverului nr.529/02.06.2010 a fost aprobată 

Lista  unităţilor  sanitare  publice  cu  paturi  pentru  care  se  transferă 

managementul  asistenţei  medicale  către  autorităţile  adminstraţie  publice 

locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti. Sunt prevăzute în această listă 

la judeţul Ilfov, patru unităţi sanitare, respectiv:

 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov,

 Spitalul Orăşenesc “Dr. Maria Burghele” Buftea,

 Spitalul de Psihiatrie “Eftimie Diamandescu” Bălăceanca,

 Spitalul Comunal Periş.

Aceste spitale, se află în domeniul public al judeţului Ilfov şi în prezent 

sunt în administrarea unităţilor sanitare.

Conform prevederilor art. 3 din hotărârea de guvern sus menţionată, se 

menţionează că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei 

hotărâri,  direcţiile  de  sănătate  publică  judeţene  încheie  cu  autorităţile 

administraţiei  publice  locale  protocoale  de  predare-preluare,  conform 

modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.910/10.06.2010. 

Faţă  de  cele  prezentate,  considerând  că  realizarea  transferului 

managementului  unităţilor  sanitare publice cu paturi  din judeţul  Ilfov,  de la 

Ministerul  Sănătăţii  la Consiliul Judeţean Ilfov, va conduce la eficientizarea 

serviciilor  de  asistenţă  medicală,  în  temeiul  prevederilor  Legii  nr.215/2001 
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privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare,  am iniţiat Proiectul de Hotărâre alăturat  pe care îl supunem spre 

analiză şi aprobare în şedinţa Consiliului Judeţean Ilfov.

     PREŞEDINTE,
Cristache RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                                 VICEPREŞEDINTE,

         Gheorghe ROMAN   Cristina MANICEA
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