
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind preluarea managementului Spitalului jude ean de Urgen

„Dr. Constantin Opri ” - Baia Mare

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei juridice i Administra ie Public i avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin , comisiei
pentru activit i economico-financiare i comisiei pentru s tate, munc , solidaritate social i familie;

zând prevederile O.U.G. nr. 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atribu ii i competen e
exercitate de Ministerul S ii Publice c tre autorit ile administra iei publice locale i ale H.G. nr. 529/
2010 pentru aprobarea men inerii managementului asisten ei medicale la autorit ile administra iei publice
locale care au desf urat faze-pilot, precum i a Listei unit ilor sanitare publice cu paturi pentru care se
men ine managementul asisten ei medicale la autorit ile administra iei publice locale i la Prim ria
Municipiului Bucure ti i a Listei unit ilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfer  managementul
asisten ei medicale c tre autorit ile administra iei publice locale i c tre Prim ria Municipiului Bucure ti;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. f) i ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administra iei
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Începând cu data de 01.07.2010 managementul asisten ei medicale de la Spitalul Jude ean de
Urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare se preia de c tre Consiliul jude ean Maramure .

Art.2. Se împuternice te Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  s  semneze Protocolul de
predare – preluare încheiat între Consiliul jude ean Maramure i Direc ia de S tate Public  a jude ului
Maramure .

Art.3. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
- Direc iei Economice;
- Compartimentului Preg tire edin e i Rela ii cu Consilierii;
- Direc iei de S tate Public  a Jude ului Maramure ;
- Spitalului Jude ean de Urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar   a Consiliului jude ean
Maramure  din data de 30 iunie 2010 . Au fost prezen i 31 consilieri jude eni (total consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

     Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI
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