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                                    H O T Ă R Â R E nr. 87 /29.06.2010 
PRIVIND IMPUTERNICIREA DOMNULUI ENACHE VIOREL , PRIMARUL 

ORASULUI  PENTRU SEMNAREA PROTOCOLULUI DE PREDARE – PRIMIRE A 
SPITALULUI ORASENESC AL ORASULUI SANTANA  

 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA 

Având în vedere : 
Expunere de motive , Enache Viorel – primarul orasului Santana 
Prevederile art. 16 lit. a , b , c , din O.U.G. nr. 162/2008 , privind transferul ansamblului 
de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile 
administratiei publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare , ale art. 2 alin. 2  
din H.G. nr. 529/2010  
Prevederile art. 36, alin. (1),alin. (2)  lit. d.) , alin. 6 lit. a , pct. 3  din Legea 215/2001  
privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare  
În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală 
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1  Se imputerniceste domnul Enache Viorel , Primarul orasului Santana , pentru 
semnarea protocolului de predare – primire a Spitalului Orasenesc al orasului Santana , 
de la Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatea locala. 
Art. 2  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Primarul orasului Santana 
domnul Enache Viorel . 
Art. 3 Prezenta  se comunică cu: 
- Institutia Prefectului – Judetul Arad, Directia Controlului Legalitatii Actelor , Juridic, Relatii 

Publice si Secretariat – Compartimentul Legalitatii Actelor si Contencios  
- Primarul orasului Santana , 
- Directia de Sanatate Publica a Judetului Arad  
- Compartimentul contabilitate din cadrul Primariei Santana 
- Persoane fizice si juridice prin afisaj. 
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EXPUNERE DE MOTIVE  
 
 

Potrivit pachetului normativ de legi din care amintesc , O.U.G. nr. 48/2010 cu privire la 
modificarea unor legi din domeniul sanatatii si a descentralizarii sistemului medical , H.G. nr. 529/2010 
pentru aprobarea Listei spitalelor care se mentin sau se transfera la autoritatile locale , am initiat acest 
proiect de hotarare necesar pentru derularea procesului de descentralizare a spitalelor. 
Avand in vedere reforma din sistemul de sanatate si faptul ca  descentralizarea sistemului medical 
romanesc este absolut necesara, fiind una dintre solutiile de eficientizare prin care deciziile referitoare la 
asistenta medicala dintr-o comunitate sunt initiate mai aproape de membrii acesteia precum si atragerea de 
fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii si cresterea calitatii serviciilor medicale, propun 
Consilului local aprobarea hotararii cu privire la preluarea Spitalului Orasenesc Santana prin semnarea 
protocolului de predare – primire.  

Consider ca prin demararea procesului de preluare a unitatilor sanitare  va creste calitatea 
serviciilor medicale , sistemul de asistenta medicala va functiona mai bine si va fi  in interesul cetatenilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Primar , 
prof. Enache Viorel  
 


