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  HOTĂRÂREA NR.90 

din  21.12.2010 
privind acordul de principiu pentru reorganizarea şi restructurarea Spitalului Orăşenesc 

Şimleu Silvaniei prin comasarea cu Centrul de Cercetări şi Asistenţă Medicală Şimleu 
Silvaniei 

 
 Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară în 
data de  21 decembrie 2010; 
  Având în vedere: 
 -Expunerea de motive nr.12389/2010 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei; 
 -Raportul juridic de specialitate nr.12390/2010 al Secretarului oraşului Şimleu Silvaniei; 
 -Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, 
servicii, comerţ şi agricultură a Consiliului Local; 
 -Avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi 
protecţie socială, protecţie pentru copii, tineret şi sport a Consiliului Local; 
 -Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor a Consiliului 
Local; 
  În baza prevederilor: 
            -Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de 
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
            -Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării; 
            -Hotărârii Guvernului nr.529 din 2 iunie 2010 pentru aprobarea menţinerii managementului 
asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum 
şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei 
medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a 
Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei 
medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti 
          -Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Şimleu Silvaniei nr.42/17.06.2010 privind 
împuternicirea Primarului oraşului Şimleu Silvaniei pentru încheierea şi semnarea Protocolului de 
predare-preluare între Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Sălaj şi Consiliul Local al oraşului 
Şimleu Silvaniei  în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţii sanitare 
publice cu paturi – SPITALUL ORĂŞENESC ŞIMLEU SILVANIEI; 
           -Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Şimleu Silvaniei nr.48/30.06.2010 privind 
împuternicirea Primarului oraşului Şimleu Silvaniei pentru încheierea şi semnarea Protocolului de 
predare-preluare între Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Sălaj şi Consiliul Local al oraşului 
Şimleu Silvaniei  în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţii sanitare 
publice cu paturi – CENTRUL DE CERCETĂRI ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ  ŞIMLEU 
SILVANIEI; 
          -Protocolul de predare-preluare încheiat între Direcţia de Sănătate Publică Sălaj şi Consiliul 
Local Şimleu Silvaniei având ca obiect transferul managementului asistenţei medicale al unităţii 
sanitare publice cu paturi – SPITALUL ORĂŞENESC ŞIMLEU SILVANIEI; 
          -Protocolul de predare-preluare încheiat între Direcţia de Sănătate Publică Sălaj şi Consiliul 
Local Şimleu Silvaniei având ca obiect transferul managementului asistenţei medicale al unităţii 
sanitare publice cu paturi – CENTRUL DE CERCETĂRI ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ  ŞIMLEU 
SILVANIEI; 

    -art.174 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 -art.36 alin.2 lit.a şi lit.d, alin.3 lit.b, alin.6 lit.a pct.3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



 
 
 
      În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare,  
 
               HOTĂRĂŞTE: 

 
           Art.1.Se dă acord de principiu pentru reorganizarea şi restructurarea Spitalului Orăşenesc 
Şimleu Silvaniei prin comasarea acestuia cu Centrul de Cercetări şi Asistenţă Medicală Şimleu 
Silvaniei. 
           Art.2.Transferul personalului preluat de către Spitalul Orăşenesc de la Centrul de Cercetări 
şi Asistenţă Medicală se va efectua în condiţiile legii, conform statului de funcţii şi a organigramei 
rezultate în urma procesului de reorganizare şi restructurare a Spitalului Orăşenesc Şimleu 
Silvaniei. 
          Art.3.Se propune atribuirea denumirii de Spitalul Orăşenesc „Dr.Ioan Puşcaş” Spitalului 
Orăşenesc Şimleu Silvaniei. 
          Art.4.Întreaga activitate a Spitalului Orăşenesc Şimleu Silvaniei, ulterior reorganizării şi 
restructurării prin comasarea cu Centrul de Cercetări şi Asistenţă Medicală, se va desfăşura în 
locaţia din strada George Coşbuc nr.29. 
          Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
Şimleu Silvaniei. 
          Art.6.Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în condiţiile Legii nr.554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
          Art.7.Prezenta hotărâre se comunică cu: 
         -Primarul Oraşului Şimleu Silvaniei; 
                    -Prefectul Judeţului Sălaj; 
                    -Spitalul Orăşenesc Şimleu Silvaniei; 
                    -Centrul de Cercetări şi Asistenţă Medicală  Şimleu Silvaniei; 
                    -Direcţia de Sănătate Publică Sălaj; 
                    -Ministerul Sănătăţii; 
                    -Ministerul Administraţiei şi Internelor; 
                    -Dosar hotărâri. 
 
 
 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ, 
              TEODOR CRIŞAN                                     SECRETARUL ORAŞULUI,  
              ELENA-MARIA MOCAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 


