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PROIECT DE HOTARARE
privind numirea reprezentan~ilor Consiliului Local In calitate de membri ~i membri suplean~i
In consiliile de administratie ale spitalelor publice din reteaua administratiei publice locale a

municipiului Boto~ani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTO$ANI,

analizând propunerile domnului Primar Cosmin Jonut Andrei, privind numirea
reprezentan~i1or Consiliului Local in calitate de membri ~i membri suplean~i In consiliile de
administratie ale spitalelor publice din reteaua administratiei publice locale a municipiului
Boto~ani, precum ~i propunerile formulate In timpul dezbaterii proiectului de hotãrâre,

väzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Salarizare nr.4902
/30.10.2020, precum ~i raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In baza dispozi~iilor art.187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma In domeniul sänätatii, cu
modificäri le ~i completari le ulterioare,

In temeiul art. 139 aim. (1) ~i art.196 aIm. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgen~a a Guvernului
nr. 57/20 19 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicatä in Monitorul Oficial al României
nr. 555 din 5 julie 2019, cu mod ificärile ~i completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1 Se numesc reprezentantii Consiliului Local al municipiului Boto~ani In calitate de membri
In consiliul de administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie, dupä cum
urmeazã:

(economist)
Art. 2 Se numesc reprezentan~ii Consiliului Local al municipiului Boto~ani in calitate de membri
suplean~i In consiliul de administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie, dupä cum
urmeazä:

(economist)
Art. 3 Se numesc reprezentan~ii Consiliului Local al municipiului Boto~ani In calitate de membri in
consiliul de administratie al Spitalului de Recuperare Sf.,,Gheorghe”, dupä cum
urmeazä:

(economist)
Art. 4 Se numesc reprezentan~ii Consiliului Local al municipiului Boto~ani In calitate de membri
suplean~i in consiliul de administratie al Spitalului de Recuperare Sf ,,Gheorghe” , dupä cum
urmeazã:____________________________

(economist)
Art. 5 Membri ~i membrii suplean~i In consiliile de administratie ale spitalelor publice din reteaua
administratiei publice locale a mumcipiului Boto~ani, desemnati conform art 1-4, au obligatia de a
respecta prevederile din Legea nr. 95/2006, repubiicatä, cu modificärile ~i completärile ulterioare,
referitoare la incompatibilitä~i ~i conflictul de interese.
Art.6 Pe data intrãrii In vigoare a prezentei hotärâri once dispozi~ii contrare acesteia se abroga.
Art.7 Primarul Municipiului Boto~ani, prin serviciile de specialitate ~i persoanele nominal izate Ia

art. 1-4 vor duce Ia Indeplinire prevederile prezentei hotArâri.

Initiator, Contrasemneazà,
Primar, Cosmin lo ~ut Andrei Secretar general, loan Apostu
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Nr. INT. 4915 din 30.10.2020

APROBAT,
Primar

Cosmin I nut Andrei

REFERAT DE APROBARE

Având in vedere proiectul de hotärâre privind numirea reprezentan~ilor Consiliului

Local in calitate de membri ~i membri suplean~i In consiliile de administratie ale Spitalelor

Publice transferate administratiei publice locale , vä rugäm sã aproba~i supunerea spre

dezbatere ~i aprobare In ~edinta Consiliului Local al Municipiului Boto~ani, a proiectului de

hotãrâre In forma prezentatä.

Director exec tiv ~ef,1erviciu,

Mirela or hi a A~~-Dumitrescu
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Primaria Municipiului Botosani
Nr. 4902 din 30 octombrie 2020

Raport de specialitate

Conform prevederilor art. 187 din Legea privind reforma In sänätate nr. 95/2006, cu

modificärile ~i completärile ulterioare, In cadrul spitalului public func~ioneazà un consiliu de

administratie format din 5 - 7 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de

strategie, de organizare ~i functionare a spitalului.

Membrii consiliului de administra~ie pentru spitalele publice din re~eaua autoritä~ilor

administratiei publice locale sunt:

a) 2 reprezentanti ai directiilor de sãnätate publicá jude~ene,

b) 2 reprezentan~i numi~i de consiliul local, din care unul sã fie economist;

c) un reprezentant numit de primar;

d) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de

invitat;

e) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistentilor Medicali Generali~ti,

Moa~elor ~i Asistentilor Medicali din România, cu statut de invitat.

Dc asemenea, institutiile prevàzute mai sus sunt obligate sà I~i numeascà ~i membrii

supleanti In consiliul de administratie.

Managerul participã la ~edinte1e consiliului de administr4ie ffirä drept de vot.

Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit in unitate, afihiat feder4iilor

sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncã la nivel de ramurä sanitarä, participA ca

invitat permanent la ~edin~ele consiliului de administra~ie.

Membrii consiliului de administratie al spitalului public se numesc prin act

administrativ de cãtre institutiile prevàzute mai sus.

Sedin~ele consiliului de administratie sunt conduse de un pre~edinte de ~edinta, ales cu

majoritate simpla din numärul total al membrilor, pentru o perioada de 6 luni.

Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt urmãtoarele:

a) avizeazä bugetul de venituri ~i cheltuieli al spitalului, precum ~i situatiile financiare

trimestriale ~i anuale;

b) organizeazä concurs pentru ocuparea functiei de manager In baza regulamentului aprobat

prin ordin al ministrului sãnAtä~ii, al ministrului de resort sau, dupà caz, prin act administrativ

al primarului unitatii administrativ-teritoriale;



c) aproba mAsurile pentru dezvoltarea activita~i spitalului In concordantä cu nevoile de

servicii medicale ale popula~iei;

d) avizeazä programul anual al achizi~iiIor publice Intocmit In cond4iile legii;

e) analizeazã modul de indeplinire a obliga~iilor de càtre membrii comitetului director ~i

activitatea managerului ~i dispune mäsuri pentru Imbunätätirea activitä~ii;

f) propune revocarea din funclie a managerului ~i a celorlalti membri ai comitetului director in

cazul In care constatã existenta situatiilor de incompatibilitate sau conflict de interese..

Consiliul de administratie se Intrune~te lunar sau on de cAtre on este nevoie, la solicitarea

majoritä~ii membrilor säi, a pre~edintelui de ~edin~A sau a managerului, ~i ia decizii cu

majoritatea simpla a membrilor prezen~i.

Dispozi~iile din Legea nr. 95/1006, referitoare la incompatibilitap ~i conflictul de interese se

aplica ~i membrilor consiliului de administratie.

Având In vedere legalitatea propunerii , va rugãm sä analizati ~i sa propuneti desemnarea

reprezentan~ilor Consiliului Local / suplean~ilor in Consiliile de Administratie ale Spitalului de

Pneumoftiziologie Boto~ani, respectiv Spitalului de Recuperare “Sf Gheorghe,,.

Director e Serviciu,

Mirela A, ca umitrescu


