
 

 

 

 

      

 

 
HOTĂRÂREA NR. 68 

din 22 aprilie 2021 
privind desemnarea unui membru supleant al reprezentantului Consiliului Judeţean 

Mureş în Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 
 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.10352/16.04.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.10476/16.04.2021, 

raportul Serviciului juridic nr.10493/16.04.2021, precum și avizul comisiilor de 

specialitate, 

Având în vedere solicitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș 

nr.10227/2021, 

Ținând cont de prevederile art.187 alin.(1), alin.(3) lit. „b”, alin.(5) și alin.(8) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,   

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. „f”, precum şi ale art.182 alin.(1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Dl. Pogăcean Constantin este desemnat în calitate de membru supleant al 

reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de administraţie al Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu 

Mureş, Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, Serviciului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum şi persoanei 

nominalizate la art.1. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                           Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                     SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                    Paul Cosma       



 

                  PREȘEDINTE 

 

Nr. 10364/16.04.2021 

Dosar IX.B.1 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind desemnarea unui membru supleant al reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă Târgu Mureş 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 187 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 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.” 

Potrivit prevederilor art.187 alin.(3) din Legea nr.95/2006, la spitalele publice din 

reţeaua Ministerului Sănătăţii, unul dintre membri consiliului de administraţie este 

un reprezentant numit de consiliul judeţean. 

Totodată, în conformitate cu prevederile art.187 alin.(5) din același text legal, 

instituțiile prevăzute la alin.(2)-(4), sunt obligate să își numească membri supleanți 

în consiliul de administrație iar, potrivit prevederilor alin.(8), membri consiliului de 

administrație se numesc prin act administrativ de către aceste instituții. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.9/31.01.2019, au fost desemnați 

reprezentanţii Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş – dl.Szász Jozsef Atila în calitate de membru 

titular şi dl. Strat Alexandru ca membru supleant. 

Întrucât, domnul Strat Alexandru – membru supleant, a demisionat din această 

funcție, conducerea spitalului a solicitat, prin adresa nr.10227/09.04.2021, 

nominalizarea unui nou membru supleant în cadrul acestei structuri. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de 

hotărâre privind desemnarea unui membru supleant al reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 

Târgu Mureş. 

    

    

    PREŞEDINTE 

                      Péter Ferenc 
 

 

 

 

 



 

Nr.10476/16.04.2021 

                           Dosar IX.B.1 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind desemnarea unui membru supleant al reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă Târgu Mureş 
 

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş este unitate spitalicească din 

subordinea Ministerului Sănătăţii, care în exercitarea atribuţiilor sale, colaborează cu 

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mureş şi cu alte sisteme de asigurare, alte 

case de asigurări de sănătate, organe ale administraţiei publice locale, Direcţia de 

Sănătate Publică a Judeţului Mureş şi cu alte instituţii interesate în ocrotirea sănătăţii 

populaţiei. 

Conform  prevederilor Art. 187 alin.(1)-(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 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 ale spitalului.” 

Pentru spitalele publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, membrii consiliului de 

administraţie sunt: 

    a) 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiilor de sănătate publică 

judeţene sau a municipiului Bucureşti; 

    b) un reprezentant numit de consiliul judeţean ori consiliul local, respectiv de 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti; 

    c) un reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele 

clinice; 

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

statut de invitat; 

    e) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali 

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

De asemenea, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean 

de Urgenţă Târgu Mureş, aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1845/2020, 

prevede la art.10 din Regulament faptul că „Consiliul de administrație din spital 

funcționează în conformitate cu prevederile legale și este compus din următorii 

membri: 3 reprezentanți ai Ministerului Sănătății, 1 reprezentant al Consiliului 

Județean Mureș, 1 reprezentant al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș, [...].” 

Totodată, în conformitate cu prevederile art.187 alin.(5) din Legea nr.95/2006, 

instituțiile prevăzute la alin.(2)-(4), sunt obligate să își numească membri supleanți în 

consiliile de administrație. 



 

Membrii consiliului de administraţie ai spitalului public se numesc, potrivit 

prevederilor art.187 alin.(8) din același text legal, de către instituţiile prevăzute la 

alin. (2), (3) şi (4) ale aceluiași articol. 

În aplicarea prevederilor legale mai sus amintite, prin Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.9/31.01.2019, au fost desemnați reprezentanţii Consiliului Judeţean Mureş în 

Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş – 

dl.Szász Jozsef Atila în calitate de membru titular şi dl. Strat Alexandru ca membru 

supleant. 

Domnul Strat Alexandru – membru supleant, a demisionat din Consiliul de 

Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş iar conducerea spitalului 

a solicitat, cu adresa nr.10227/09.04.202, nominalizarea unui nou membru supleant în 

cadrul acestei structuri. 

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare referatul de aprobare 

nr.10352/16.04.2021 privind desemnarea unui membru supleant al reprezentantului 

Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă Târgu Mureş, apreciem că, sunt întrunite condițiile legale pentru supunerea 

spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.   

 

 

 

 

 

ȘEF SERVICIU 

Popa Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 
 

Întocmit: șef serviciu Elena Popa 

2 ex. 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru supleant al 

reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 10352/16.04.2021, şi în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate nr.10476/16.04.2021 al Serviciului resurse umane,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.115/26.09.2019, 

am procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, în aplicarea căreia 

este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 

autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care am 

întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.187 alin.(1), alin.(3) 

lit.„b”, alin.(5) și alin.(8) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.10 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, aprobat 

prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.199/2014, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și cele ale art.173 alin.(1) lit.„f” din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.187 alin.(1) din Legea nr.95/2006, în cadrul unui spital public 

funcționează un consiliul de administrație format din 5-8 membri, care are rolul de a 

dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare ale spitalului. 

Alin.(3) lit.„b” al art.187 din aceeași text legal prevede că pentru spitalele publice din 

reţeaua Ministerului Sănătăţii, cu excepţia celor prevăzute la alin.(2), dintre membrii 

consiliului de administraţie face parte și un reprezentant numit de consiliul județean ori 

consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.187 alin.(5) din Legea nr.95/2006, 

instituțiile prevăzute la alin.(2)-(4) sunt obligate să își numească și membri supleanți în 

consiliul de administrație, iar potrivit prevederilor alin.(8) din același act normativ, 

membrii consiliului de administrație se numesc prin act administrativ de către aceste 

instituții. 

                 Nr. 10493/16.04.2021 

                 Dosar nr. IX/B/1 
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Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.9/31.01.2019, au fost desemnați 

reprezentanţii Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş – dl. Szász Jozsef Atila în calitate de membru 

titular şi dl. Strat Alexandru ca membru supleant. 

Întrucât, domnul Strat Alexandru – membru supleant, a demisionat din această funcție, 

prin adresa nr.10227/09.04.2021, conducerea spitalului a solicitat desemnarea unui nou 

membru supleant în cadrul acestei structuri. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 

județene, arătăm că raportat la prevederile art.187 alin.(5) și (8) din Legea nr.95/2006, 

sunt incidente prevederile art.173, alin.(1), lit.„f” din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul județean 

exercită alte atribuții prevăzute de lege. 

Menționăm că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.81-

82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind 

desemnarea unui membru supleant al reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în 

Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, 

îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului 

Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în 

condițiile art.136, alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Lokodi Emőke/2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas - Șef serviciu 
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