
                                  
ROMÂNIA                                     Proiect 

        JUDEŢUL MUREŞ 

 CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

HOTĂRÂREA NR.____ 
din 30 mai 2013 

 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul Etic al  

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş  

 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând adresa nr.9325/10.05.2013 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu 

Mureş, Expunerea de motive nr. 8600 /22.05.2013 a Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică 

privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul Etic al Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

În conformitate cu prevederile art.185 din Legea nr.95/14.04.2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului 
Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1209 din 4 octombrie 2006, pentru aprobarea componenţei 
şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice, 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă desemnarea d-nei / d-lui _______________________________, ca 
membru în Consiliul Etic al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică persoanei nominalizate la art.1, precum şi 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, care va răspunde de aducerea sa la 
îndeplinire. 
  

 

PREŞEDINTE 
Ciprian Dobre 

  
Avizat pentru legalitate 

SECRETAR 
Aurelian Paul Cosma 

  

 

 

 

 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

Serviciul Juridic şi Contencios 
Nr. 8600 /22.05.2013  

Dosar VI/D/1 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 

Mureş în Consiliul Etic al Spitalului Clinic  

Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş  

 

 

Potrivit prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, în cadrul spitalelor publice funcţionează un consiliu 
consultativ, un consiliu etic, un consiliu medical şi un consiliu ştiinţific, pentru spitalele clinice 

şi institutele şi centrele medicale clinice.  
Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.1209 din 4 octombrie 2006, pentru aprobarea 

componenţei şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice, 

reglementează modul de funcţionare şi atribuţiile acestui consiliu. Alin. (1) al art. 1 din actul 
normativ mai sus arătat, reglementează constituirea în cadrul spitalelor publice a unui 
consiliul etic, format din 5 membri, pentru o perioadă de 3 ani. Din componenţa consiliului 

etic face parte şi un reprezentant al consiliului judeţean, sau, după caz, un consilier juridic. 
Prin adresa nr. 9325/10.05.2013, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, 

solicită nominalizarea persoanei care va face parte din consiliul etic, ca reprezentant al 

Consiliului Judeţean Mureş.  
Pentru considerentele arătate propunem spre aprobare desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Mureş în  Consiliul Etic al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu 
Mureş, conform proiectului de hotărâre anexat. 

   

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 
  

SECRETAR 

Aurelian Paul Cosma 
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