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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriinn  ccaarree  ssee  ssoolliicciittăă  CCoonnssiilliiuulluuii  GGeenneerraall  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  îîmmppuutteerrnniicciirreeaa  eexxpprreessăă  îînn  

vveeddeerreeaa  aassoocciieerriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  ccuu  SSppiittaalluull  CClliinniicc  „„SSffâânnttaa  MMaarriiaa””  şşii  
AAddmmiinniissttrraaţţiiaa  SSppiittaalleelloorr  şşii  SSeerrvviicciiiilloorr  MMeeddiiccaallee  BBuuccuurreeşşttii  

  
  
  

Având în vedere Raportul de specialitate al directorului Direcţiei Juridice şi Expunerea de 
motive a Primarului Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2), lit. q) şi alin. (3) din Legea administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând act de adresa Spitalului Clinic „Sfânta Maria” înregistrată la Sediul Primăriei 
Sectorului 1 cu nr. 13070/08.04.2016; 

Luând în considerare faptul că Spitalul Clinic „Sfânta Maria” se află în administrarea 
Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti. 

În temeiul art.45 alin.(1), art.80, art.81 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în 
vederea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu  Administraţia Spitalelor şi Serviciilor 
Medicale Bucureşti şi Spitalul Clinic „Sfânta Maria” în vederea construirii primului centru de 
transplant multi-organ din sud-estul Europei în cadrul Spitalului Clinic „Sfânta Maria”. 

Art.2. Drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi modul de derulare a parteneriatului vor 
face obiectul unui protocol încheiat între părţile interesate. 

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să negocieze şi să semneze în numele şi pe 
seama Consiliului Local al Sectorului 1 toate înscrisurile necesare pentru aducerea la îndeplinire 
a prevederilor prevăzute la art. 1 şi art. 2. 

Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 
Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 



(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
entităţilor menţionate la alin. (1) precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 
 
   Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a  Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 14.04.2016. 
 
 
 
 PREŞEDINTEăDEăŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
             AdrianăT n sescu       

                                                                                                         SECRETAR 

                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
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