ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNIC1PIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL TECUCI
HOT Ă RÂREA NP,
DIN
2017
Privind: modificarea HCL nr.45/2016 privind desemnarea reprezentantilor consiliului local
Tecuci în Consiliul de Administratie aI Spitalului Municipal ANTON CINCU din Tecuci.
Iniţiator:C ătălin ConstantinHurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3J /23.06.2017
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă deîndată, în data de
Având în vedere:
- expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrată sub nr23.06.2017;
- raportu)
de specialitate întocmit de
Serviciul Caricelarie-Juridic,înregistrat sub
nr.
/23.06.2017;
- raportul/rapoartele de avizare al comisiei de specialitate nr.
În baza prevederilor:
- HC1 nr. 1 00/20 1 7 privind constatarea încet ării de drept înainte de termen al mandatului dolmnului
Pârvu Constantin;
- Art. 36 alin 2 lit.d), alin 6 Iit.a) pct.3 si art.45 alin 5 din Legea 215/2001 privind administra ţia
publică locală, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art.3 alin 7, art. 180,186 si 187 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul s ănătăţii, Cu
modificările si completările ulterioare;
-Art. 49 si art. 51 din OG nr.35/2002 de aprobare a regulamentului - cadru de organizare si
funcţionare a consiliului local, cu modific ările si completările ulterioare;
- art. 54 si art.56 din Regulamentul de organizare si funcţionare al consiliului Local tecuci
aprobat prin HCL nr.43/25.09.2008;
-art.45, alin 1 si alin 5 şi art.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

r

HOTR ĂŞ TE:
Art. 1 Se înlocuieste domnul Pârvu Constantin cu dl_ 1/.4&/,b 1/a reprezentant al consiliului local
Tecuci în Consiliul de Administra ţie al Spitalului Municipal Anton Cincu.
Art.2 Durata mandatului reprezentantului Consiliul Local Tecuci în Consiliul de Administra ţie aI
Spitalului Municipal ANTON C1NCU este pân ă la data 31.08.2018.
• Art.3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 45/ 2016 r ămân valabile.
Art.4.Prezenta hot ărâre va fî comunicat ă celor interesaţi prin grija Secretarului UAT Municipiul Tecuci.
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Jr. Valerica Fo che

Rezultatul votului secret este:
voturi Pentru

__

voturi ,, împotriv ă
abţineri

!
_/

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
DIN 23.06.2017

modificarea HCL ur.45 /2016 privind desemnarea
reprezeutantilor consiliului local Tecuci în Consiliul de Administratie al
Spitalului Municipal ANTON CINCU din Tecuci.
Prin HCL nr. 45/2016 a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local Tecuci
în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Tecuci - Anton Cincu,
domnul Pîrvu Constantin.
Privind:

În luna mai 2017 domnul Pîrvu Constantin i-a dat demisia din cadrul
Consiliului Local Tecuci., încetarea de drept înainte de termen a mandatului fiind
constatată prin HCL nr,45/02.08 .20 1 6.
Având în vedere faptul c ă, potrivit prevederilor legale în domeniu, Consiliul
de Administraţie al Spitalului Tecuci Anton Cincu nu poate func ţiona fără
reprezentanţii Consiliului Local este necesar ă si oportună modificarea HC1
nr.45/20 1 6 privind desemnarea reprezentan ţilor Consiliului Local Tecuci în
Consiliul de Administraţie al Spitalului Anton Cincu, pentru înlocuirea domnului
, PÎrvu Constantin.
PRIMAR
CĂTĂLIN CONSTANTIN HURDUBAE
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL JURIDIC
RAPORT DE SPECIALITATE NR.____
DIN 23.06.2017
Privind: modificarea HCL
nr.4512016
privind desemnarea
reprezentantilor consiliului local Tecuci în Consiliul de Administratie al
Spitalului Municipal ANTON CINCU din Tecuci.
Prin HCL nr. 45/2016 a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local
- Tecuci în Consiliul de Administra ţie al Spitalului Municipal Tecuci - Anton
Cincu, domnul Pîrvu Constantin.
În luna mai 2017 domnul Pîrvu Constantin si-a dat demisia din cadrul
Consiliului Local Tecuci., încetarea de drept înainte de termen a mandatului fiind
constatată prin HCL nr,45/02.08 .20 1 6.
Având în vedere faptul c ă, potrivit prevederilor legale în domeniu, Consiliul
de Administraţie al Spitalului Tecuci Anton Cincu nu poate func ţiona fără
reprezentanţii Consiliului Local este necesar ă si oportună modificarea HC1
nr.45/20 1 6 privind desemnarea reprezentan ţilor Consiliului Local Tecuci în
Consiliul de Administraţie al Spitalului Anton Cincu, pentru înlocuirea domnului
PÎrvu Constantin.
Art 36 alin 2 lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică locală,
republicată cu modific ările si completările ulterioare, prevede în sarcina consiliului
local atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate c ătre cetăţeni.
Art.36 alin 6 lit.a) pct.3 tot din Legea nr.215/2001 privind administra ţia
publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare, prevede
obligaţia consiliului local de a asigura, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind
sănătatea.
Art.45 alin 5 din Legea nr.215/2001 republicat ă prevede c ă : Consiliul local
stabileşte ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hot ărârile cu caracter

individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu
excepţiile prevăzute de lege. Procedurile de votare vor fi stabilite prin
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.
Art.49 din OG nr.35/2002 de aprobarea a regulamentului - cadru de
organizare si funcţionare al consiliului local, prevede c ă votul consilierilor poate fi
deschis sau secret, iar art.5 1 din ace1ai act normativ prevede c ă în cazul votului
secret se vor utiliza buletine de vot.
Art. 54 s i art.56 din Regulamentul de organizare si funcţionare al consiliului
Local Tecuci aprobat prin HCL nr.43/25.09.2008, prevede c ă procedura votului
secret se aplic ă în condiţiile prevăzute de Legea nr.215/2001 republicat ă în 2007 cu
modificările si completările ulterioare.
Art.3 alin 7 din Legea nr.95/2006 republicat ă prevede c ă responsabilitatea
pentru asigurarea s ănătăţii publice revine Ministerului S ănătăţii, direcţiilor de
sănătate publică judeţene si a municipiului Bucureti si altor structuri de
specialitate ale Ministerului S ănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de S ănătate,
denumită în continuare CNAS, structurilor de specialitate din cadrul ministerelor si
instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum si autorităţilor din administraţia
publică locală.
Art. 187. din Legea nr.95/2006 republicat ă prevede:
(1) În cadrul spitalului public func ţionează un consiliu de administraţie format din
5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de
organizare si funcţionare a spitalului
(2) Membrii consiliului de administraţie pentru spitalele publice din reţeaua
autorităţilor administraţiei publice locale sunt:
a) 2 reprezentanţi ai Ministerului S ănătăţii sau ai direcţiilor de sănătate publică
judeţene sau a municipiului Bucureti, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant
al Ministerului S ănătăţii sau al direcţiilor de sănătate public ă judeţene sau a
municipiului Bucureti;

Il

b) 2 reprezentan ţi nurniţi de consiliul jude,tean ori consiliul local, dup ă caz,
respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureti, din care unul s ă jîe
economist;
c) un reprezentant numit de primar sau de preedintele consiliului jude
dup ă caz;

ţean,

d) un reprezentant al universit ăţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele
clinice;
e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu
statut de invitat;
f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asisten ţilor Medicali
Genera1iti, Moae1or si Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.
Art.180 din legea 95/2006 republicat ă cu modificările si completările
ulterioare, stabi1ete incompatibilit ăţile prevăzute de legiuitor în ceea ce privesc
membrii consiliului de administraţie.
Având în vedere cele menţionate, considerăm că proiectul de hot ărâre
îndep1inete condiţiile de oportunitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbatrea
i aprobarea consiliului local în forma ini ţială.

Consilier Juridic
Iulieta Groza
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