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HOTĂRÂREA NR. 48 
 

din 16 iunie 2010 
 

privind aprobarea preluării managementului Centrului de Sănătate Miercurea Nirajului de 
către  Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului 

 
Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul primarului oraşului 

Miercurea Nirajului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraŃie publică, 
administraŃie publică locală, juridică, programe economico – sociale  - industriale, buget – finanŃe, 
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi 
urbanism; 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 62/2008, privind transferul ansamblului de 
atribuŃii şi competenŃe exercitate de Ministerul SănătăŃii Publice către autorităŃile administraŃiei 
publice locale, O.U.G. 48/2010, pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăŃii în 
vederea descentralizării,  Ordinului 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 ale unităŃilor sanitare publice, H.G. 529/2010 pentru aprobarea 
menŃinerii managementului  asistenŃei medicale la autorităŃile administraŃiei publice locale 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 de către Primăria 
municipiului Bucureşti, art. 36 alin. (6) litera “a” pct. 3 din Legea 215/2001, privind administraŃia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se aprobă preluarea de către Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului a 

managementului asistenŃei medicale al Centrului de Sănătate Miercurea Nirajului de la  DirecŃia de 
Sănătate Publică Mureş, începând cu data de 01.07.2010. 

Art.  2.  Se împuterniceşte primarul oraşului Miercurea Nirajului  - Dl. Dászkel László – să 
semneze din partea Consiliului Local Protocolul de predare – preluare încheiat cu DirecŃia de 
Sănătate Publică Mureş. 

Art. 3. Primarul, secretarul oraşului şi referentul contabil vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.  4. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, DirecŃiei de Sănătate Publică Mureş, persoanelor interesate şi la 
cunoştiinŃă publică. 
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