
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL TECUCI 

HOTARAREA NR.,//V 
DIN 	///. 2019 

Privind: desemnarea membrilor supleanti in cadrul Consiliului de Administratie al 
Spitalului Municipal ANTON CINCU din Tecuci.  
Initiator:Catalin ConstantinHurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Galati; 
Numar de inregistrare si data depunerii proiectului 	02/1   11.2019 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinard, in data de 

11.2019; 
Avand in vedere: 	 ,/10  n  , 

- Referatul de aprobare al initiatorului , inregistrata sub nr660 /I  11.2019; 
40, - raportul del  s ecialitate intocmit de Compartiment Juridic,inregistrat sub 

nr.  66.9e,  / 	.11.2019 
- raportul/rapoartele de avizare al comisiei de specialitate nr.1,2,3,4,5; 
- HCL nr. 07/26.01.2017 de desemnare a membrilor supleanti in cadrul Consiliului de 

Administratie la Spitalul municipial Anton Cincu; 
- Adresa nr. 66819/20.11.2019 a Spitalului Municipiului Anton Cincu Tecuci; 

In baza prevederilor: 
- Art. 129 alin 2 lit.d), alin 7 litc) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ; 
- Art.3 alin 7, art. 180,186 si 187 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul 

sanatatii, cu modificarile si completdrile ulterioare; 
- art. 85 alin 1 din Regulamentul de organizare i functionare al consiliului Local tecuci 

aprobat prin HCL nr 21/30.01.2018; 
-art.139 alin 1 si alin 6 si art.196 alin 1 lit.a) si art.199 din OUG nr. 57/2019 privind 

codul administrativ; 
HOTARASTE: 

Art.1 Cu data prezentei se desemneaza membrii supleanti in Consiliul de Administratie al 
Spitalului Municipal Anton Cincu, urmatorii: 

- dna/d1  6917/701(./ 6/4/17-  C7relir  
- Dna/di  Oosee a(/2)72/9)'  

Art.2 Durata mandatuluereprezentantilor Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal 
ANTON CINCU este pana la data de 01.08.2020. 
Art.3. Cu data prezentei once prevedere contrard se abroga. 
Art.4.Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului General al UAT 
Municipiul Tecuci. 

Contrasemneaza de legalitate 

PRESEDI SECRETAR GENERAL 'Lai:WT.4A 
Papuc Pet 	< 	 ValeyicaAAotache 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE NR. 	 
DIN 	.11.2019 

PRIVIND: desemnarea membrilor supleanti in cadrul Consiliului de 
Administratie al Spitalului Municipal ANTON CINCU din Tecuci.  

Prin HCL nr.07/2016 au fost desemnati ca membrii supleanti in Consiliul de 
Administratie al Spitalului Municipal Anton Cincu, doamna Dumitriu Gina si 
domnul Farcasanu Grigore. Mandatul acestora a fost de 2 ani de la numire. 

Prin adresa nr. 66819/20.11.2019 Spitalul Municipal Tecuci Anton Cincu a 
solicitat desemnarea a doi consilieri locali, in calitate de membri supleanti ai 
membrilor titulari din CA al unitatii spitalice§ti. 

Ca urmare a incetarii de drept a mandatului celor doi consilieri locali este 
oportund §i necesard promovarea unui project de hatarare privind desemnarea 
supleantilor in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal ANTON CINCU 
din Tecuci. 

PRIMAR 
ING. CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
COMP. JURIDIC 

RAPORT DE SPEIALITATE NR.____ 
DIN,  11.2019 

Privind: desemnarea membrilor sunleanti In cadrul Consiliului de Administratie al 
Spitalului Municipal ANTON CINCU din Tecuci. 

Art. 129 alin 2 Iit.d) §i alin 6 lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ 
prevad Ca una din atributiile principaie ale consiliului local o constituie asigurarea cadrului 
necesar pentru fumizarea serviciilor publice de interes local privind: sãnàtatea populaiei. 

Art. 139 alin 1 din OUG nr. 5712019 privind codul administrativ, prevede cä In exercitarea 
atributiiior ce Ii revin, consiliul local adoptA hotärAri, cu majoritate absolutä sau simpla, dupa caz, jar aim 
6 prevede: ,, consiliul local poate stabili ca uncle hotArri sA fie luate prin vot secret. HotArârile cu 
caracter individual cu privire la persoane sunt luate ?ntotdeauna prin vot secret, cu excepiile prevazute de 
lege. 

Art. 85 alin I din Regulamentul de organizare si fuinctionare al consiliului Local Tecuci 
aprobat prin HCL nr 21/30.01.2018 , prevede Ca hotärârile cu caracter individual se adopta prin 
vot secret. 

Art.3 alin 7 din Legea nr.95/2006 republicata prevede Ca responsabilitatea pentru 
asigurarea sanatatii publice revine Ministerului Sanatatii, directiilor de sänätate publica judetene 

a municipiului Bucureti si altor structuri de specialitate ale Ministerului Sanatatii, Casei 
Nationale de Asigurari de Sànätate, denumitä In continuare CNAS, structurilor de specialitate din 
cadrul ministerelor si instituiilor cu retea  sanitarà proprie, precum si autoritatilor din 
administratia publica localä. 

Art. 187. din Legea nr.95/2 006 republicata prevede: 

(1) In cadrul spitalului public functioneaza  un consiliu de administratie format din 5-8 membri, 
care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategic, de organizare si functionare  a 
spitaiului 

(2) Membrii consiliului de administratie pentru spitalele publice din reteaua  autoritäilor 
administratiei publice locale sunt: 



a) 2 reprezentanti ai Ministerului Sanatatii sau ai directiilor de sanatate publica judetene sau a 
municipiului Bucuresti, iar in cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sanatatii sau 
al directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti; 

b) 2 reprezentanfl numiti de consiliul jude(ean on consiliul local, dupiz' caz, respectiv de 
Consiliul General al Municipiului Bucumti, din care unul sá fie economist; 

c) un reprezentant numit de primar sau de presedintele consiliului jude(ean, dupiz' caz; 

d) un reprezentant al universitatii sau facultatii de medicina, pentru spitalele clinice; 

e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din Romania, cu statut de 
invitat; 

f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor 
si Asistentilor Medicali din Romania, cu statut de invitat. 

Art. 180 din legea 95/2006 republicata cu modificarile i completat'ile ulterioare, stabileste 
incompatibilitatile prevazute de legiuitor In ceea ce privesc membrii consiliului de administratie. 

Avand in vedere cele mentionate, consideram Ca proiectul de hotarare indeplineste 
conditiile de oportunitate, fapt pentru care il supunem spre dezbaterea i aprobarea consiliului 
local in forma initiala. 

COMP JURIDIC 

Miy,qa Capraru 


