
                ROMANIA
        JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
pentru  constituirea unei comisii in vederea preluarii prin protocol a ansamblului de atributii si 

competente privind Spitalul de Boli Pulmonare Breaza, catre Consiliul Local Breaza

Avand in vedere expunerea de motive nr.8517/17.06.2010 formulata de dl. Nicolae Ferastraeru, 
Primarul orasului Breaza;

Tinand seama de :
-  raportul  de  specialitate   nr.8518/17.06.2010  intocmit  de  dna.Elena  Sichim,  Sef  Serviciu 

Financiar-Contabil;
- raportul  Comisiei  pentru  prognoza…buget  finante,  administrarea  domeniului  public  si  privat 

comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza 
- avizul nr.8519/17.06.2010 al secretarului orasului Breaza;

In conformitate cu prevederile:
- Art.19 din OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente

exercitate  de MSP catre autoritatile  administratiei  publice locale,  modificata si completata  conform 
Art.V din OUG nr.48/2010;

- Anexa 2 „Lista unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera 
managemantul asistentei medicale catre autoritatile administratiei publice locale” din HG nr.529/2010;

- Ordinul MS nr.910/2010 pentru aprobarea protocolului de predare-preluare intre directiile de 
sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si autoritatile administratiei publice locale;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”c si art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art. 45, alin. 
(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

Art.1.  In  vederea  preluarii  prin  protocol,  a  ansamblului  de  atributii  si  competente  privind 
Spitalul de Boli Pulmonare Breaza, se constituie o comisie formata din:

- Primarul orasului Breaza – dl.Nicolae Ferastraeru;
- Viceprimarul orasului Breaza – dl.Niculai Dragan;
- Secretarul orasului – dna.Elena Moldoveanu;
- Reprezentanta Serviciului Financiar-Contabil – Inspector Mariana Filimon;
- Reprezentantul Serviciului de Transport Local si ADPP – Inginer Marian Necula.
Art.2. Se imputerniceste Primarul orasului Breaza sa semneze Protocolul de predare-preluare 

incheiat cu Directia de Sanatate Publica Prahova .
Art.3.  Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratia Publica Locala: 

Prefecturii Prahova, Serviciului Financiar-Contabil si membrilor comisiei.
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