
    1/1 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.12 

din 28 ianuarie 2016 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.95/31.07.2010  

privind constituirea consiliului de administraţie la unele  

unităţi sanitare publice 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr. 1353/22.01.2016 a Serviciului Resurse Umane la 

proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.95/31.07.2010 privind constituirea consiliului de administraţie la unele unităţi 

sanitare publice  

Luând în considerare solicitarea Direcţiei de Sănătate Publică Mureş 

nr.772/22.01.2016, 

În temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.95/31.07.2010 privind 

constituirea consiliului de administraţie la unele unităţi sanitare publice  se 

modifică şi se înlocuieşte cu anexa, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului Resurse Umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, persoanelor nominalizate şi unităţilor 

sanitare publice la care se referă, care răspund de ducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                 Contrasemnează 

Ciprian Dobre                 SECRETAR   

                     Paul Cosma                

                       

            

   

http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2010/hot095_2010.htm#exp
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Nr.1353/22.01.2016 

Dosar VI D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.95/31.07.2010 privind 

constituirea consiliului de administraţie la unele unităţi sanitare publice 

 

În temeiul prevederilor art.187 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare în cadrul spitalului public funcţionează 

un consiliu de administraţie format din 5 - 8 membri, care are rolul de a dezbate principalele 

probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului. 

Membrii consiliului de administraţie pentru Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi Spitalul Municipal 

„Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni se numesc, în conformitate cu dispoziţiile alin.(8) al 

art.187 din actul normativ anterior menţionat, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Mureş. 

În baza dispoziţiilor legale mai sus amintite, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.95/2010 a fost aprobată componenţa nominală a Consiliilor de Administraţie ale unităţilor 

spitaliceşti a căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Mureş. 

Cât priveşte reprezentativitatea, membrii consiliului de administraţie pentru spitalele publice 

din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt: 

a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiilor de sănătate publică judeţene 

sau a municipiului Bucureşti, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al 

Ministerului Sănătăţii sau al direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului 

Bucureşti; 

b) 2 reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean ori consiliul local, după caz, respectiv de 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, din care unul să fie economist; 

c) un reprezentant numit de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz; 

d) un reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele clinice; 

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

de invitat; 

f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat. 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş, având în vedere încetarea calităţii de angajat 

al acestei instituţii a unora dintre persoanele nominalizate în calitate de membri şi/sau 

membrii supleanţi în consiliile de administraţie a celor două unităţi spitaliceşti, cu adresa 

nr.772/22.01.2016, ne-a comunicat propunerile de înlocuire a acestora. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobate proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.95/31.07.2010 privind constituirea 

consiliului de administraţie la unele unităţi sanitare publice. 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

Întocmit: şef serviciu: 

Elena Popa/2.ex. 
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