ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA
HOTARARE
privind trecerea in subordinea administratiei publice locale a comunei Vintila
Voda a Spitalului Comunal Vintila Voda
Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau;
Avand in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei inregistrata la nr. 2423 din
22.06.2010;
-raportul referentului contabil al Primariei Vintila Voda inregistrat la nr.2424
din 22.06.2010 ;
- avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget,
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura,
gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert, inregistrata la nr.
2442/23.06.2010;
Luand in considerare:
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre
autoritatile administratiei locale ;
- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind tranferul
ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre
autoritatile administratiei locale ;
- Ordonanta nr. 12 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea si completarea
O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente
exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei locale ;
- O.U.G. nr. 48 din 2 iunie 2010 pentru modificare si completarea unor acte
normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii ;
- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 529 din 2 iunie 2010 pentru aprobarea
mentinerii managementului asistentei medicale la autoritatile publice locale care
au desfasurat faze- pilot si a Listei unitatilor sanitare cu paturi pentru care se
mentine managementul asistentei medicale la autoritatile administratiei publice
locale si catre Primaria municipiului Bucuresti ;
- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 910/310 privind aprobarea modelului de
protocol de predare-preluare pentru spitalele publice al caror management al
asistentei medicale s-a transferat administratiilor publice locale si Primariei
Municipiului Bucuresti ;

- Hotarea Guvernului Romaniei nr. 1567 din 25 noiembrie 2008 privind
aprobarea Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera
managementul asistentei medicale catre autoritatile publice locale si catre
Primaria Municipiului Bucuresti, precum si a criteriilor care stau la baza acestui
transfer cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Hotararii nr. 1716/ 30 decembrie 2008 pentru abrogarea si modificarea unor
acte normative in domeniul sanitar ;
In baza art. 36 alin (2), litera ,,d’’, alin. (6) si art. 45 alin. 1,din Legea
215/2001, privind administratia publica locala, republicata.
Hotaraste:
Art.1. Se aproba transferul managementului asistentei medicale acordate in
Spitalul Comunal Vintila Voda, judetul Buzau, catre autoritatea publica locala a
comunei Vintila Voda, judetul Buzau .
Art. 2 Autoritatea publica locala a comunei Vintila voda, judetul Buzau devine
institutie cu retea sanitara proprie prin subordonarea Spitalului Comunal Vintila
Voda- unitate sanitara cu paturi.
Art.3. Se imputerniceste primarul comunei Vintila Voda pentru semnarea
protocolului de predare- preluare a unitatii sanitare mentionate la art. 2.
Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
comunei Vintila Voda si referentul contabil al Primariei Vintila Voda.
Art. 5. Secretarul comunei va comunica, in termen, prezenta hotarare:
- Institutiei Prefectului Judetului Buzau ;
-Primarului comunei Vintila Voda ;
-Ministerului Sanatatii ;
- Managerului Spitalului Comunal Vintila Voda.
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PRESEDINTE DE SEDINTA,
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu :
13 voturi”pentru” ..................................................... 0.voturi”contra”......................................................... 0 voturi abţineri

