
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL TECUCI 

PROIECTDEHOTARARE NR. 
DIN  47(016' 2020 

Privind: inlocuirea doamnei Lovin Valeria Olimpia din Consiliul de Administratie 
al Spitalului Municipal ANTON CINCU din Tecuci.  

Initiator: Cadlin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecucijude Galati; 
Numdr de inregistrare si data depunerii proiectului :  4146 	//3  .06.2020 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judetul Galati , intrunit in sedinta 	, in data de 

0 2020; 
Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare a initiatorului, inregistrata sub nr.fiiej—  IT 06.2020; 
- Raportul de s ■ e *alitqerintocmit de Compartiment Juridic - Legalitatea documentelor, inregistrat 

sub nr. 	* 	/  k)  .06.2020. 
- Raportu /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 functia de membru al Consiliului de Administratie la 

Spitalul Anton Cincu, inregistratd 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 si 187 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sdridatii, cu 

modificarile si 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 si alin 6 si art.196 alinl, lit.a) i art.199 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

HOTARASTE: 

Art.1 Cu data prezentei se inlocuieste, in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Anton 
Cincu, doamna Lovin Valeria Olimpia cu dna/di 	  

Art.2 Durata mandatului reprezentantilor Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal 
ANTON CINCU este pand la incetarea mandatului de consilier local. 

Art.3. Cu data prezentei once prevedere contrard se abroga. 
Art.4. Prezenta hotailre va fi comunicata celor interesati prin giija Secretarului General al U.A.T. 

Municipiul Tecuci. 

AVIZAT, 
INITIATOR PROJECT 	 SECRETAR GENERAL 

PRIMAR 	 U.A.T. Municipiul Tecuci 
Ing. Catalin Constantin HURKBAE, 	Jr. George Lucian BOR5AN 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
NR  riff5—  /15---6161z:20  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 si-a 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 necesard si 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 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL JURIDIC 

RAPO,RT DE SPECIALITATE 
NR.  //e.fg./ 	(9. : go 2,67 

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 ca 
una din atributiile principale ale Consiliului local o constituie asigurarea cadrului necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local privind: sanatatea populatiei. 

Art.139 alin 1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, prevede cä in exercitarea 
atributiilor ce Ii revin, Consiliul Local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupd caz, jar 
alin.6 prevede: "Consiliul local poate stabili ca unele hotarari sä 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 si functionare al consiliului Local Tecuci aprobat 
prin HCL nr .152/23.12.2019, prevede cä hotararile 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 sanatate publica judetene si a municipiului 
Bucuresti i altor structuri de specialitate ale Ministerului Sanatatii, Casei Nationale de Asigurari de 
Sanatate, denumita in continuare CNAS, structurilor de specialitate din cadrul ministerelor i institutiilor 
cu retea sanitara proprie, precum i autoritatilor din administratia publica 

Art. 187. din Legea nr.95/2006 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 strategie, de organizare i functionare 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 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 reprezentanti numiti de consiliul judefran on consiliul local, dupii caz, respectiv de Consiliul 
General al Municipiului Bucuresti, din care unul stifle economist; 
c) un reprezentant numit de primar sau de presedintele consiliuluijude(ean, dupii 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 

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. NicoLya 


