
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 

        HOTĂRÂREA NR.__ 
privind aprobarea achiziționării,  de către Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în 

litigiile/conflictele de muncă inițiate individual de către personalul Tehnic, 
Economic și Social – Administrativ (TESA), având ca obiect - drepturi bănești, cu 

încadrarea în bugetul propriu de venituri și cheltuieli 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2022; 
  Având în vedere referatul de aprobare nr.49438/2022, raportul nr.50217/2022 al  
Serviciului Resurse Umane şi raportul de avizare nr.51035/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
achiziționării,  de către Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, de servicii juridice 
de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în litigiile/conflictele de muncă inițiate 
individual de către personalul Tehnic, Economic și Social – Administrativ (TESA), 
având ca obiect - drepturi bănești, cu încadrarea în bugetul propriu de venituri și 
cheltuieli; 
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, republicată, privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completarile ulterioare, Legii nr.53/2003, 
republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului României nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare şi Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale; 
               În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.c, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă achiziționarea, de către Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, de 

servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în 
litigiile/conflictele de muncă inițiate individual de către personalul Tehnic, 
Economic și Social – Administrativ (TESA), având ca obiect - drepturi bănești, 
cu încadrarea în bugetul propriu de venituri și cheltuieli. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

               INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                   PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 
     Lia-Olguța VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 49438 / 07.03.2022 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

A PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII DE 
CONSULTANŢĂ, DE ASISTENŢĂ ŞI/SAU DE REPREZENTARE JURIDICĂ A SPITALULUI 

CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA 
 

 
   Având în vedere: 
           - adresa nr. 2017/2022 întocmită de Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, înregistrată la 
autoritatea locală sub nr. 42865/2022; 
           - prevederile Legii nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
           - potrivit prevederilor art. I. alin.2 lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi 
de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; 
           - prevederile Hotărârii Guvernului 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 , cu modificările şi completările ulterioare; 
         - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 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; 
         -  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
        -  prevederile Legii nr. 53/2003, republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 
 
          Propunem promovarea proiectului de hotarâre privind:  

 
  - aprobarea achiziționării de servicii de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare 

juridică a Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova în litigiile/conflicte de muncă inițiate individual 
de către personalul Tehnic, Economic și Social – Administrativ (TESA) având ca obiect - drepturi 
bănești, cu încadrarea în bugetul propriu de venituri și cheltuieli.  

 
 

                                                           PRIMAR,    
LIA–OLGUŢA VASILESCU        

 
 

 
 

 
ÎNTOCMIT: 

CAMELIA-NICOLETA FLOREA 
Îmi asum responsabilitatea privind 

fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 

Data:_________ 
            Semnătura:___________________ 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 50217/ 09.03.2022 

 
 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 

reprezentare juridică a Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova în litigiile/conflicte de 
muncă inițiate individual de către personalul Tehnic, Economic și Social – Administrativ 
(TESA) având ca obiect - drepturi bănești, cu încadrarea în bugetul propriu de venituri și 

cheltuieli 
 

 
 

   În conformitate cu prevederile  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 
162/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, 
a fost transferat ansamblul de atribuţii şi competenţe ale Ministerului Sănătăţii Publice către 
autorităţile administraţiei publice locale, concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale şi 
financiare necesare exercitării acestora. 

  Prin Hotărârea Guvernului României nr. 529/2010 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul sănătăţii a fost aprobată lista unitaţilor sanitare publice cu paturi pentru 
care s-a transferat managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale, 
la poziţiile 148-150 din această listă regăsindu-se Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova şi Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova. 

  Prin adresa nr. 2017/2022 întocmită de Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, 
înregistrată la autoritatea locală sub nr. 42865/2022, a înaintat nota de fundamentare nr.1786/2022, 
copie certificată a Hotărârii Comitetului Director din data de 16.02.2022, Hotărârea Consiliului de 
Administrație al Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, referitoare la avizarea incheierii unui 
contract de  servicii de consultanţă, de asistenţă şi/sau reprezentare juridică în litigii, conflicte de 
muncă, precum și bugetul centralizat al instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii și subvenții, pentru anul 2022, aprobat  prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr. 37/2022. 

  Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova prin nota de fundamentare nr. 2017/2022 solicită 
aprobarea achiziționării de servicii de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare juridică, în 
conformitate  cu  prevederile art. I. alin.2 lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi 
de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, având 
în vedere faptul ca juristul angajat al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova a demarat 
demersuri juridice în nume propriu, născându-se astfel un conflict de interese.  

  Potrivit prevederilor art. I. alin.2 lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi 
de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ”În 
situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 
reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de 
către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de 
această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea:  consiliilor locale, consiliilor judeţene sau 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale 
administraţiei publice locale. ” 

Totodată în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 3 și art. 14 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  angajarea cheltuielilor 
din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se face numai în limita creditelor bugetare aprobate, nicio 
cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este 
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aprobată, potrivit legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare, Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova justifică faptul că a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 
2022, în care au prevăzut fonduri/cheltuieli privind serviciile de consultanță, de asistentă şi/sau de 
reprezentare juridică în sumă de 50000 lei. 
             În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. “d” şi alin. 7 lit. “c” din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul local în exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, 
asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes local privind sănătatea.  

   Având în vedere cele prezentate, propunem Consiliului Local al municipiului Craiova, în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completarile ulterioare, Legii nr. 53/2003, republicată – Codul Muncii, 
cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 26/2012 
privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 
modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, aprobarea 
achiziționării de servicii de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare juridică a Spitalului 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova în litigiile/conflicte de muncă inițiate individual de către 
personalul Tehnic, Economic și Social – Administrativ (TESA) având ca obiect - drepturi bănești, 
cu încadrarea în bugetul propriu de venituri și cheltuieli.  

 
 

 
             ŞEF SERVICIU,                  Întocmit, 
 CAMELIA NICOLETA FLOREA 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi 
legalitatea in solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 09.03.2022 
Semnătura: 

       MIRELA-ANDREEA JIANU 
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi legalitatea întocmirii 
acestui act oficial 
Data: 09.03.2022 
Semnătura: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 51035/ 10.03.2022 

RAPORT DE AVIZARE 
 
         Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare nr. 49438 / 07.03.2022, 
 -Raportul Serviciului Resurse Umane nr. 50217/ 09.03.2022 privind aprobarea achiziționării de 

servicii de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare juridică a Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova în litigiile/conflicte de muncă inițiate individual de către personalul Tehnic, Economic și Social – 
Administrativ (TESA) având ca obiect - drepturi bănești, cu încadrarea în bugetul propriu de venituri și 
cheltuieli, 

 -Adresa nr. 2017/2022 întocmită de Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, înregistrată la 
autoritatea locală sub nr. 42865/2022; 

-Prevederile art. 190 din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare si  art. I. alin.2 lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României 
nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 
modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,prevederile 
Hotărârii Guvernului 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 , cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului 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; 

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; Legea nr. 53/2003, republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare,  

-În conformitate cu prevederile 129 alin. 2 lit. “d” şi alin. 7 lit. “c”, coroborat cu art. 196 alin 1 lit a din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,   

-Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 
 
                 AVIZĂM FAVORABIL 

     
 propunerea Serviciului Resurse Umane privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanţă, 

de asistenţă şi/sau de reprezentare juridică a Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova în litigiile/conflicte 
de muncă inițiate individual de către personalul Tehnic, Economic și Social – Administrativ (TESA) având 
ca obiect - drepturi bănești, cu încadrarea în bugetul propriu de venituri și cheltuieli. 

 
 
          Director Executiv,                                           Intocmit, 
          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                       
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura:  
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