
         R O M Â N I A                                                              
JUDEłUL HUNEDOARA                                                   
   MUNICIPIUL BRAD                                          
   CONSILIUL LOCAL    
               

H O T Ă R Â R E A  NR. 73/2010* 
privind aprobarea transferului managementului asistenŃei medicale al  

Spitalului municipal Brad, judeŃul Hunedoara de la Ministerul SănătăŃii la  
Consiliul local al municipiului Brad,judeŃul Hunedoara 

 
Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  Primarului municipiului Brad prin care se propune  
aprobarea transferului managementului asistenŃei medicale al Spitalului municipal Brad, judeŃul Hunedoara de 
la Ministerul SănătăŃii la Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 

łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului 
Brad.  
 În conformitate cu  dispoziŃiile art. V pct. 5 şi pct. 7 din  OUG nr. 48/2010 pentru modificarea şi 
completarea nor acte normative din domeniul sănătăŃii în vederea descentralizării, art. 2 alin. 2 din   HGR nr. 
529/2010 pentru aprobarea menŃinerii managementului asistenŃei medicale la autorităŃile administraŃiei 
publice care au desfăşurat faze pilot, precum şi a Listei unităŃilor sanitare publice cu paturi pentru care se 
menŃine managementul asistenŃei medicale la autorităŃile administraŃiei publice locale şi la Primăria 
municipiului Bucureşti şi a Listei unităŃilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul 
asistenŃei medicale către autorităŃile administraŃiei publice locale şi către Primăria municipiului Bucureşti - 
anexa nr. 2, ale Ordinului Ministrului SănătăŃii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului protocolului de 
predare preluare între direcŃiile de sănătate publică judeŃene şi a municipiului Bucureşti şi autorităŃile 
administraŃiei publice locale şi Primăria municipiului Bucureşti în vederea transferului managementului 
asistenŃei medicale al unităŃilor sanitare publice şi prevederile art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăŃii, cu modificările şi completările ulterioare.. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.,,d”, alin. 6 lit. ,,a” pct. 3 şi art. 45 din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1 -  Aprobă  transferul managementului asistenŃei medicale al Spitalului municipal Brad, judeŃul 

Hunedoara, de la Ministerul SănătăŃii la Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
Art. 2 – Aprobă încheierea protocolului de predare – preluare încheiat între  DirecŃia de Sănătate 

Publică a judeŃului Hunedoara şi Consiliul local al municipiului Brad, în vederea transferului managementului 
asistenŃei medicale al Spitalului municipal Brad. 

Art. 3 - Împuterniceşte primarul municipiului Brad – domnul Florin Cazacu  să semneze protocolul de 
predare –preluare. 

Art. 4 – Numeşte reprezentanŃii Consiliului local al municipiului Brad în Consiliul de administraŃie al 
Spitalului municipal Brad, membri titulari şi membri supleanŃi după cum urmează: 

Membri titulari     1. Fruja Ioan Vasile 
    2. Pavel Adrian-economist 
Membri supleanŃi  1. Udrescu Sorina 
    2. Rosca Emilia-economista 

 Art. 5 - Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad  
- DirecŃia de Sănătate Publică Hunedoara 
- Spitalului municipal Brad 

 
BRAD, 28.06.2010   
    
     PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ               Contrasemnează                              

Leaha Ştefan Dorel                                                         SECRETAR 
                        Epure Agnes 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 10 voturi ,,pentru” , 7 abŃineri ( Suciu Ovidiu, Manea Iosif, Benea Răpcău AncuŃa, Mureş Mihai, Podaru 

Vasile, Hărăguş Marin Constantin, Chiş Alexandra) 


