ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr._____ /2010
privind aprobarea preluării de către Consiliul judeţean Vaslui a managementului
asistenţei medicale al Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui
având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
în temeiul dispoziţiilor :
- art.2, alin.(2) coroborat cu art.16, lit.e) din Ordonanţa de Urgenţă
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Ordonanţa de Urgenţă nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării ;
- art.2, alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.529/2010 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 ;
- Ordinul nr.910/2010 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea modelului
Protocolului de predare – preluare între direcţiile de sănătate publică
judeţene şi a Municipiului Bucureşti în vederea transferului
managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice ;
- având în vedere adresa nr.6465/16.06.2010 a Ministerului Sănătăţii prin
care se solicită iniţierea procedurilor necesare pentru derularea procesului
de descentralizare;
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.f) şi art.97, alin. (1) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă preluarea de către Consiliul judeţean Vaslui a
managementului asistenţei medicale al Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui.
Art.2. – Se mandatează domnul Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului
judeţean Vaslui, să semneze protocolul de predare – preluare ce se va încheia între

Direcţia de sănătate publică a judeţului Vaslui şi Consiliul judeţean Vaslui în vederea
transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului judeţean de Urgenţă
Vaslui.
Câte un exemplar după prezenta hotărâre se va comunica :
- Direcţiei de sănătate publică a judeţului Vaslui ;
- Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui.

Vaslui, ____ iulie 2010

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării de către Consiliul judeţean Vaslui a
managementului asistenţei medicale a Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Prin Ordonanţa de Urgenţă nr.162/2008, cu modificările şi completările
ulterioare, s-a asigurat cadrul juridic pentru transferul ansamblului de atribuţii şi
competenţe ale Ministerului Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice
locale concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare
exercitării acestora. Potrivit art.2, alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.529/2010 unitatea
sanitară publică cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale
către Consiliul judeţean Vaslui este Spitalul judeţean de Urgenţă Vaslui. Acest transfer
se va realiza prin încheierea până la 10 iulie 2010 a unui protocol de predare – preluare
între Direcţia de sănătate publică a judeţului Vaslui şi Consiliul judeţean Vaslui al cărui
model a fost aprobat prin Ordinul nr.910/2010 al ministrului sănătăţii.
Protocolul ce se va încheia va conţine informaţii cu privire la patrimoniu,
personalul angajat, bugetul aprobat pe anul 2010, drepturile şi obligaţiile financiare
rezultate din activitatea desfăşurată precum şi situaţia contului de execuţie la data de 30
iunie 2010.
Din situaţia obligaţiilor financiare pusă la dispoziţie de către Direcţia de sănătate
publică a judeţului Vaslui, reiese că Spitalul judeţean de Urgenţă Vaslui, la data de 31
mai 2010 înregistra plăţi restante către furnizorii de bunuri şi servicii în sumă de
3.862.576 lei, din care sub 30 de zile 915.409 lei, peste 30 de zile 1.143.877 lei şi peste
90 de zile 1.803.290 lei. Dintre acestea ponderea o reprezintă plăţile pentru
medicamente, prestări servicii, alimente şi materiale sanitare.
Potrivit art. VII din Ordonanţa de Urgenţă nr.48/2010 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării
plata obligaţiilor unităţilor sanitare publice cu paturi către furnizorii de bunuri şi
servicii, înregistrate peste termenul de scadenţă, la data de 31 martie 2010 se efectuează
din sumele aprobate în bugetul Ministerului Sănătăţii de la bugetul de stat, alocate prin
transferuri în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Plata se va face eşalonat, în ordine cronologică, pe o perioadă de 90 de zile,
începând cu data intrării în vigoare a actului normativ mai sus menţionat, respectiv 10
iunie 2010. Condiţiile şi modalităţile de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor
sanitare cu paturi, înregistrate la data de 31 martie 2010 se vor stabili, potrivit actului
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normativ enunţat mai sus, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Finanţarea Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui se va asigura şi în continuare,
potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare, din următoarele surse principale :
1. Contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări
sociale de sănătate ;
2. Bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice pe bază de
contracte încheiate cu direcţiile judeţene de sănătate publică pentru :
a) desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de
sănătate ;
b) asigurarea cheltuielilor pentru unităţile şi compartimentele de
primire a urgenţelor ;
c) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenţi, etc.
3. Bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, care se
alocă prin transfer către consiliul judeţean pentru :
a) finalizarea obiectivelor de investiţii noi, de investiţii în continuare,
nominalizarea în listele programului de investiţii ;
b) dotarea cu aparatură medicală, în condiţiile în care consiliul
judeţean participă la achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum
de minim 5% din valoarea acestora ;
c) reparaţii capitale la spitale, în condiţiile în care consiliul judeţean
participă cu fonduri în cuantum de minim 3% din valoarea
acestora ;
d) finanţarea obiectivelor de modernizare, transformare şi extindere a
construcţiilor
existente,
precum
şi
expertizarea,
proiectarea
şi
consolidarea clădirilor în condiţiile în care consiliul judeţean
participă la achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum de
minim 5% din valoarea acestora .
4. Bugetul local al judeţului pentru :
- finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, respectiv bunuri şi
servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu
echipamente medicale.
5. Venituri suplimentare ale spitalului .
Managementul asistenţei medicale din cadrul Spitalului judeţean de Urgenţă
Vaslui se realizează, în principal, potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr.48/2010, prin
intermediul următoarelor structuri şi mijloace juridice :
1. Consiliul de administraţie format din 5 – 8 membri, care are rolul de a
dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului.
- organizează concurs sau licitaţie publică, după caz, pentru selecţionarea
managerului, respectiv a persoanei juridice care să asigure managementul unităţii
sanitare potrivit normelor aprobate prin actul administrativ al preşedintelui consiliului
judeţean ;
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- din consiliul de administraţie fac parte 2 reprezentanţi ai consiliului
judeţean, din care unul să fie economist şi un reprezentant numit de preşedintele
consiliului judeţean ;
- membrii consiliului de administraţie se numesc prin hotărâre a consiliului
judeţean.
2. Managerul este numit prin actul administrativ al preşedintelui consiliului
judeţean.
3. Conducerea interimară a spitalului se numeşte prin act administrativ a
preşedintelui consiliului judeţean.
4. Condiţiile de participare pentru ocuparea funcţiilor de conducere de la nivelul
secţiilor clinice şi neclinice din cadrul spitalului se stabilesc prin act administrativ al
preşedintelui consiliului judeţean.
Preluarea managementului asistenţei medicale a Spitalului judeţean de Urgenţă
Vaslui se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între Direcţia de sănătate
publică a judeţului Vaslui şi Consiliul judeţean Vaslui, întocmit conform Ordinului
Ministrului Sănătăţii nr.910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare –
preluare între direcţiile de sănătate publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi
autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea
transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice.
În vederea semnării protocolului sus-amintit se impune mandatarea preşedintelui
Consiliului judeţean Vaslui în acest sens.
Faţă de considerentele menţionate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre
privind aprobarea preluării de către Consiliul judeţean Vaslui a managementului
asistenţei medicale al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui, pe care vă rog să-l aprobaţi
în forma prezentată.

P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
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