ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL TECUCI
HOTARAREA NR. 71/
DIN 0,e.O9
2020

Privind: inlocuirea doamnei Lovin Valeria Olimpia din Consiliul de Administratie
al Spitalului Municipal ANTON CINCU din Tecuci.
Initiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Murticipiului Tecucijude Galati;
/4
.06.2020
Numk de inregistrare §i data depunerii proiectului :
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in §edinta0e0/4//gAt., , in data de
& t ag-2020;
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare a initiatorului, inregistrata sub nr. 100 / Xr06.2020;
- Raportul de s cialita/e intocmit de Compartiment Juridic - Legalitatea documentelor, inregistrat
/ (r.06.2020.
sub nr.
- Raportul/rapoartele de avizare al comisiei de specialitate nr.1,3,5;
- HCL nr. 201/31.10.2018 de desemnare a doamnei consilier local Lovin Valeria Olimpia in
Consiliul de Administratie la Spitalul Municipal Anton Cincu din Tecuci;
- Demisia doamnei Lovin Valeria Olimpia din fimctia de membru al Consiliului de Administratie la
Spitalul Anton Cincu, inregistrata la Consiliul Local Tecuci sub nr. 47/CL/10.06.2020;
In baza prevederilor:
- Art. 129 alin 2 lit.d), alin.7 lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- Art.3 alin 7, art. 180,186 §i 187 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu
modificarile i completarile ulterioare;
- Art. 25 alin 7 din Regulamentul de organizare §i functionare al consiliului Local Tecuci aprobat
prin HCL nr .152/23.12.2019.
- Art.139, alin 1 §i alin 6 §i art.196 alinl, lit.a) i art.199 din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ.
(

HOTARASTE:
Art.! Cu data prezentei se inlocuieste, in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Anton
Cincu, doamna Lovin Valeria Olimpia cu dna/d1 eee_off71)/2.(1
C. E
Art.2 Durata mandatului -tilor Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal
ANTON CINCU este pand 1 ii-An...v"; .1 AI tului de consilier local.
ic%"- ....ntrard se abroga.
Art.3. Cu data preze
v. ri#47i.. celor interesati prin grija Secretarului General al U.A.T.
Art.4. Prezenta ho
Municipiul Tecuci.
.
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CONTRASEMNEAZA
PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL

U.A.T. Municipiul Tecuci
Jr. George Lucian BORSAN

ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
REFEAT DE APROBAliE
NR. 74/5— / /5--- 061 020 2.0
Privind: inlocuirea doamnei Lovin Valeria Olimpia din Consiliul de
Administratie al Spitalului Municipal ANTON CINCU din Tecuci.
Prin HCL nr.201/31.10.2018 doamna LOVIN VALERIA OLIMPIA a fost desemnata de
catre Consiliul Local Tecuci in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Anton Cincu.
In data de 10.06.2020 doamna LOVIN VALERIA OLIMPIA, prin adresa
nr.47/CL/10.06.2020 depus demisia din aceasta functie pe care o detinea in cadrul
Consiliului de Administratie al spitalului.
Potrivit prevederilor Codului muncii, demisia este un act unilateral ce nu trebuie motivat.
Ca urmare a demisiei doamnei LOVIN VALERIA OLIMPIA, din functia de membru al
Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal Anton Cincu, este necesara i oportund
promovarea unui project de hotarare privind inlocuirea doamnei LOVIN VALERIA OLIMPIA
In Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal ANTON CINCU din Tecuci.

PRIMAR
Ing. CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE
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JUDETUL GALATI
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Privind: inlocuirea doamnei Lovin Valeria Olimpia din Consiliul de
Administratie al Spitalului Municipal ANTON CINCU din Tecuci.
Art.129 alin 2 lit. d) si alin.6 lit. c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ prevAd ea
una din atributiile principale ale Consiliului local o constituie asigurarea cadrului necesar pentru
fiirnizarea serviciilor publice de interes local privind: sdnAtatea populatiei.
Art. 139 alin 1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, prevede cd in exercitarea
atributiilor ce Ii revin, Consiliul Local adoptA hotArari, cu majoritate absolutA sau dupd caz, iar
alin.6 prevede: "Consiliul local poate stabili ca unele hot d- ear
' i SA fie luate prin vot secret. Hotararile cu
caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile prevazute de
lege.
Art. 25 alin 7 din Regulamentul de organizare i functionare al consiliului Local Tecuci aprobat
prin HCL nr .152/23.12.2019, prevede cd hotArarile cu caracter individual se adoptd prin vot secret.
Art.3 alin 7 din Legea nr.95/2006 republicatA prevede cä responsabilitatea pentru asigurarea
sanatatii publice revine Ministerului SAndtAtii, directiilor de sandtate publica judetene si a municipiului
Bucuresti i altor structuri de specialitate ale Ministerului Sarcantii, Casei Nationale de Asigunri de
SAndtate, denumin in continuare CNAS, structurilor de specialitate din cadrul ministerelor i institutiilor
cu retea sanitard proprie, precum i autoritAtilor din administratia publicA local&
Art. 187. din Legea nr.95/2006 republicatA prevede:
(1) in cadrul spitalului public fimctioneaza." un consiliu de administratie format din 5-8 membri, care are
rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare i fimctionare a spitalului.
(2) Membrii consiliului de administratie pentru spitalele publice din reteaua autoritAtilor administratiei
publice locale sunt:
a) 2 reprezentanti ai Ministerului SanatAtii sau ai directiilor de sdnAtate publicA judetene sau a
municipiului Bucuresti, jar in cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sanatatii sau al
directiilor de sAnatate publicd judetene sau a municipiului Bucuresti;
b) 2 reprezentan(i numiti de consiliul jude(ean ori consiliul local, dupii caz, respectiv de Consiliul
General al Municipiului Bucuresti, din care unul sáfie economist;
c) un reprezentant numit de primar sau de pre.yedintele consiliuluijuderean, dupâ 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;
un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor
Asistentilor Medicali din Romania, cu statut de invitat.
Art. 180 din legea 95/2006 republicata cu modificarile i completArile 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.
Compartiment Juridic - Legalitatea documentelor
Jr. NICOL,LerjWC

