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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea constituirii comisiei pentru preluarea de către Consiliul 

Local Oneşti a bunurilor şi a managementului asistenţei medicale din cadrul 
Spitalului Municipal Oneşti  

  
 
 

Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 24 iunie 2010; 
 

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – ing. 
Emil Lemnaru, Raportul de specialitate al Direcţiei Economico-Financiare prin 
care se propune aprobarea constituirii unei comisii pentru preluarea 
managementului asistenţei medicale din cadrul spitalului municipal Oneşti şi 
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 

 Având în vedere: 
  - Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 48/2010 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384/10.06.2010; 
 - 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, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 
385/10.06.2010;  
 În temeiul prevederilor art.36, alin.6, lit.a, pct.3 şi ale art.45 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

 H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 – Se aprobă constituirea comisiei pentru preluarea de către Consiliul 
Local Oneşti a bunurilor şi a managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului 
Municipal Oneşti în următoarea componenţă: 
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 Preşedinte: cons. Mihăilă Gheorghe – şef serviciu administrativ; 
 

Secretar:     ec. Buzdugă Floarea – serviciu buget-contabilitate; 
 
           Membri:   - ing. Măgureanu Mihaela – şef birou tehnic-investiţii şi reparaţii; 
                              - cons.jur. Luca Alice – şef birou juridic; 
                              - cons. Bocăneţ Lenuţa – compartiment monitorizare; 
         - Martin Ştefan – consilier local; 
                              - Şova Mihai – consilier local; 
    

Membri supleanţi:  - cons.jur. Anghel Irina – birou juridic; 
                                              - ec. Asăvoaie Gabriela – serviciu buget contabilitate; 
                                              - Isaic Mariana – serviciu administrativ. 
 

Art.2 – Mandatul comisiei este de a inventaria bunurile ce urmează să fie 
transferate autorităţilor administraţiei publice locale potrivit dispoziţiilor legale în 
vigoare şi de a semna protocolul de predare-preluare după aprobarea acestuia de către 
Consiliul Local Oneşti. 

 
Art.3 – Prezenta hotărâre se va comunica:  
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău; 
- Primarului Municipiului Oneşti; 
- Spitalului Municipal Oneşti; 
- Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Bacău. 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Olteanu Cezar 

 
 

  Contrasemnează, 
  Secretarul Municipiului, 
  Cons. Jur. Daniel Spânu 

Nr.39 
din 24 iunie 2010 
  
 


