
1R, ‘G MANI A. 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILlUL LOCAL 

HOTARAREA NR. Pi(  

Privind: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municiplul Tecuci in Consiliul 
de Administratie al Spitalului Municipal „Anton Cincu, Tecuci  

Initiator: Lucian — Grigore COSTIN, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului: 71763/18.11.2020; 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, Judetul Galati, intrunit in sedinta 

0/e0tW/1e1  din data de 	(2.0k0 	- 
Avand in vedere Referatul de aprobare a initiatorului inregistrat sub nr. 71764/18.11.2020; 
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Compartiment Resurse Umane, 

inregistrat sub nr. 71765/18.11.2020; 
Avand )11 vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 

c5P  
Avanu in vedere adresa Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci nr. 10606/12.10.2020, 

inregistrata la U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr. 64505/13.10.2020; 
Avand in vedere prevederile art. 2 alin. 7, art. 187 aim. 2 lit (b) si (c), alin. 5, aim. 8, aim. 11 

si aim. 12 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii; 
Avand in vedere prevederile art. 189 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul 

sanatatii; 
Avand in vedere art. 25 aim. 7, 8, 10, 11 si 12 din H. C.L. nr. 152/23.12.2019 privind 

revizuirea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Tecuci; 
Avand in vedere prevederile art. 129 aim. 1, alin. 2 lit. (a), alin. 3 lit. (c), (d), (e) din O.U.G. 

57/2019 privind Codul Mministrativ; 
In baza prevederilor art. 139 alin 1, alin. 6 si aim. 7 din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 
Avand in vedere prevederile art. 196 alin 1 lit. (a) si art. 199 din O.U.G. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.1 . Din partea Consiliului Local al Municipiului Tecuci se desemneaza in Consiliul de 
Ad.ministratie al Spitalului Municipal „Anton Cincu, Tecuci, 2 (doi) membri titulari: 

_ taScarri- eprereAmN  
Art.2 Din partea Consiliului Local al Municipiului Tecuci se desemneaza in Consiliul de 

ninistratie al Spitatlului Municipal „Anton Cip.cu, Tecuci, 2 (doi) membri supleanti: 
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Art.3. Reprezentantul Primarului Municipiului Tecuci in Consiliul de Administratie al 
Spitalului Municipal „Anton Cincu" Tecuci, va fi desemnat prin dispozitia Primarului. 

Art. 5. Cu data prezentei, once prevedere contrara prezentei hotarari se abroga. 
Art.6. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.7. Prezenta hotarars e va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Secretarului 

General al Municipiului Tecuci 	 •, . 

PRESEDINTE DE 

71) 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALIATE 
SECRETAR GENERAL, 

Jr. George-Lucian BORSAI), 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 71764/18.11.2020 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiul Tecuci in 
Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal „Anton Cincu, Tecuci 

Prin H.C.L. nr. 15/03.03.2020 s-a aprobat modificarea organigramei si a statului de functii 
ale Spitalului Municipal „Anton Cincu", Tecuci. 

In conformitate cu prevederile din Regulamentul de Organizare si functionare al Spitalului 
Municipal „Anton Cincu" Tecuci, conducerea spitalului este asigurata de manager, comitetul 
director si consiliul de administratie. 

Obligatia administratiei publice locale de a desemna 2 (doi) membri si 2 (doi) membri 
supleanti numiti de Consiliul Local este reglementata prin dispozitiile art. 187 alin. 2 lit. (b) si aim. 
5 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Unul din cei doi reprezentanti numiti de Consiliul local trebuie sa fie economist. 
De asemenea, in afara celor doi reprezentanti numiti de Consiliul Local, un a1 treilea 

reprezentant este numit de Primarul Municipiului Tecuci, prin Dispozitie. 

Avand in vedere noua structura a Consiliului Local al Municipiului Tecuci, propun ca 
titulari in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal „Anton Cincu, Tecuci pe: 

1. 
2. 

Avand in vedere noua structura a Consiliului Local al Municipiului Tecuci, propun ca membri 
supleanti Consiliul d Administratie al Spitaluluii Municipal „Anton Cincu, Tecuci pe: 
1. FRU EC MAW --  UN*/  
2. BY ell 	PLR?, uadtil 

Avand in vedere aspectele mentionate, consideram cä este oportund promovarea proiectului 

de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiul Tecuci in Consiliul 
de Administratie al Spitalului Municipal „Anton Cincu, Tecuci. 

PR IMAR, 
Lucian Grigotc,COSTIN 

‘ 
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JUDETUL GALATI 
MUNICIP1UL TECUCI 

COMP. RESURSE UMANE 
Nr. 71765/18.11.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiul Tecuci in 
Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal „Anton Cincu, Tecuci 

Prin H.C.L. nr. 15/03.03.2020 s-a aprobat modificarea organigramei si a statului de functii 
ale Spitalului Municipal „Anton Cincu", Tecuci. 

In conformitate cu prevederile din Regulamentul de Organizare si functionare al Spitalului 
Municipal „Anton Cincu" Tecuci, conducerea spitalului este asigurata de manager, comitetul 
director si consiliul de administratie. 

In cadrul spitalului public functioneazä un consiliu de administratie format din 5-8 membri, 
care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare i functionare a 
spitalului. 

In cadrul Consiliului de administratie al spitalului public din reteaua autoritatilor 
administratiei publice locale trebuie numiti de catre Consiliul local 2 (doi) membri titulari, din care 
unul sa fie economist. Totodata, Consiliul local este obligat sa numeasca si 2 (doi) membri 
supleanti. Aceste reglementari sunt prevazute in dispozitiile art. 187 aim. 2 lit (b) si alin. 5 din 
Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

De asemenea, in afara celor doi reprezentanti numiti de Consiliul Local, un al treilea 
reprezentant este numit de Primarul Municipiului Tecuci, prin Dispozitie. 

Atributiile principale ale consibului de administratie sunt urmatoarele:  
a) avizeaza bugetul de venituri i cheltuieli al spitalului, precum i situatiile financiare trimestriale 
si anuale; 
b) organizeaza concurs pentru ocuparea fiinctiei de manager in baza regulamentului aprobat prin 
ordin al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, dupd caz, prin act administrativ al 
primarului unitatii administrativ-teritoriale, al pri marului general al municipiului Bucuresti sau al 
presedintelui consiliului judetean, dupa caz; 
c) aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii 
medicale ale populatiei; 
d) avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii; 
e) analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre membrii comitetului director si activitatea 
managerului i dispune Masuri pentru imbunatatirea activitatii; 
f) propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membri ai comitetului director in 
cazul in care constatä existenta situatiilor prevazute la art. 178 alin. (1) si la art. 184 alin. (1). 

Consiliul de administratie se intruneste lunar sau on de catre on este nevoie, la solicitarea 
majoritatii membrilor sai, a presedintelui sau a managerului, i ia decizii cu majoritatea simpla a 
membrilor prezenti. 

Membrii consiliului de administratie al spitalului public pot beneficia de o indemnizatie 
. lunara de maximum 1% din salariul managerului. 



Avand in ve.cici-c nutla structura a Consiliului '—ocai 	i'vntiiicipiuliti 	ecuci, proptin ca 
nternbri titulari in Consiliula AcliTiinitratie al Spitaltilui Municipal ,...A.nton Cincu. Tecuci pe: 
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Avand in vedere noua structura a Consiliului Local al Municipiului Tecuci, propun ca membri 
supleanti in Consiliul de Administrat,ie al SvitaLului Municipal „Anton Cincu, Tecuci Pc: 

1  PeDkler-  IM6fiettr— we() •  
2 GM/PI (/ 

Avand in vedere aspectele mentionate, consideram cä este oportuna promovarea proiectului 
de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiul Tecuci in Consiliul 
de Administratie al Spitalului Municipal „Anton Cincu, Tecuci. 

COMP. RESURSE ITMANE, 
Cons ilier asistent Neacsu Aura-Felicia 


