
 

 
 

      
                                                                                                       PROIECT 

 
HOTĂRÂREA NR. _____ 
din ___________ 2019 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Mureş în  
Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Analizând expunerea de motive nr.1871/25.01.2019, a Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane nr.1878/25.01.2019, 
raportul Serviciului Juridic nr.1892/25.01.2019, precum și avizul comisiilor de 
specialitate, 

În conformitate cu dispoziţiile art.187 alin.(3) lit.”b” și alin.(5)  din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţi, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Potrivit prevederilor art.10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii 
nr.199/2014, cu completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.”f”, precum şi ale art.97 din Legea nr.215/2001  
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Dl./D-na ________________, este desemnat(ă) în calitate de membru titular - 
reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. 

Art.2. Dl./D-na ________________, este desemnat(ă) în calitate de membru supleant - 
reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. 

Art.3. Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.71/16 
aprilie 2014 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul 
de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgență Târgu Mureş, cu modificările 
ulterioare. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu 
Mureş, Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, Serviciului Resurse Umane din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi persoanelor nominalizate la art.1 şi 2 care 
răspund de aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
PREŞEDINTE                                                                     Avizat pentru legalitate 
Péter Ferenc                                                                                        SECRETAR 
                                                                                                        Paul Cosma       



 

Nr. 1871/25.01.2019 

Dosar II.22 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Mureş în  

Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.9 din  Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş aprobat prin Ordinul ministrului 
sănătății nr.199/2014, cu completările ulterioare, conducerea spitalului este 
asigurată de: consiliul de administraţie, manager şi comitetul director. 

Potrivit art.10 din Regulamentul mai sus amintit, din Consiliul de administrație al 
unității spitalicești este compus din următorii membri: 3 reprezentanţi ai Ministerului 
Sănătăţii, 1 reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş, 1 reprezentant al 
Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, 1 reprezentant al Colegiului 
Medicilor din România, cu statut de invitat, şi 1 reprezentant al structurii teritoriale 
a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România, cu statut de invitat. 

De asemenea, obligaţia autorității publice judeţene de a desemna un membru şi un 
membru supleant în cadrul Consiliului de administraţie este reglementată prin 
dispozițiile art.187, alin.(3), lit.”b” și alin.(5) din Legea privind reforma în domeniul 
sănătăţii nr.95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.”f” și ale 
art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.   

 
 
 
 

    PREŞEDINTE 
                      Péter Ferenc 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

Nr.1878/25.01.2019 
Dosar II.22 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de privind desemnarea reprezentanţilor 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. 

Prin Ordinul nr.199/24 februarie 2014, cu completările ulterioare Ministerul Sănătăţii a 
aprobat „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
Târgu Mureş”. Potrivit prevederilor art.9 din actul normativ mai sus amintit conducerea 
spitalului este asigurată de: consiliul de administraţie, manager şi comitetul director. 

În conformitate cu prevederile art.10 din Regulament, „Consiliul de administraţie din spital 
funcţionează în conformitate cu prevederile legale şi este compus din următorii membri: 3 
reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, 1 reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş, 1 
reprezentant al Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, 1 reprezentant al 
Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat, şi 1 reprezentant al structurii 
teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România, cu statut de invitat”.  De asemenea, potrivit prevederilor art.187, alin.(3), lit.”b” și 
alin.(5) din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii nr.95/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare autoritatea publică judeţeană are obligaţia de a desemna un membru  
şi un membru supleant în cadrul Consiliului de Administraţie. 

În aplicarea prevederilor legale anterior amintite, prin Hotărârea nr.71/16.04.2014, cu 
modificările ulterioare, au fost desemnaţi un membru titular şi un membru supleant, 
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. Această hotărâre a mai fost  modificată cu privire la 
membrul titular, ultimul act administrativ fiind cel de nominalizarea a doamnei Brânduşa 
Ruxandra Căpâlnă în calitate de membru titular. 

Întrucât, atât doamna Brânduşa Ruxandra Căpâlnă – membru titular cât şi domnul Dorin 
Constantin Dorobanţu – membru supleant, au demisionat din Consiliul de Administraţie al 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş este necesară nominalizarea unui nou membru 
titular, respectiv a unui membru supleant în cadrul acestei structuri de conducere a spitalului. 

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare expunerea de motive 
nr.1871/25.01.2019 privind desemnarea reprezentanţilor 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: Şef serviciu Elena Popa/2 ex. 
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RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Târgu Mureş 
 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 
cu expunerea de motive nr. 1871/25.01.2019 şi raportul de specialitate nr. 
1878/25.01.2019 al Serviciului Resurse Umane,  

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea 
nr.172/23.11.2017, 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: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în 
adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art. 187 alin. (1), (3), 
(5) și (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, ale art. 91 alin. (1) lit. „f” și art. 97 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și ale art. 81 – 82, coroborate cu prevederile art. 
30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 187 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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 a spitalului. 

Nr.1892/25.01.2019 

Dosar. VI/D/1  
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Aliniatul (3) lit. „b” al art. 187 din aceeași lege prevede că pentru spitalele 
publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), 
din membrii consiliului de administraţie face parte și un reprezentant numit de 
consiliul județean ori consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti. 

Totodată, potrivit prevederilor alin. (5) din aceeași lege, instituțiile prevăzute la 
alin. (2), (3) și (4) sunt obligate să își numească și membri supleanți în consiliul de 
administrație, iar potrivit prevederilor alin. (8) membrii consiliului de 
administrație se numesc prin act administrativ de către aceste instituții. 

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, stabilește componența consiliul de 
administraţie, din care, pe lângă alți membri, face parte și un reprezentant al 
Consiliului Judeţean Mureş. 

Din înscrisurile anexate proiectului de hotărâre, reiese că, atât membrul titular 
cât şi membrul supleant - desemnați prin Hotărârea nr. 71/16.07.2015 a 
Consiliului Județean Mureș, cu modificările ulterioare, au demisionat din Consiliul 
de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, motiv 
pentru care se impune nominalizarea, în calitate de reprezentant al Consiliului 
Județean Mureș, a unui membru titular, respectiv a unui membru supleant, în 
cadrul acestei structuri de conducere a spitalului. 

Precizăm totodată că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 
prevederilor art. 81 – 82, coroborate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor art. 91 alin. (1) 
lit. „f” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, apreciem că proiectul de hotărâre 
privind desemnarea reprezentanţilor 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. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Genica Nemeș 
 

 

 

 

 

Întocmit: Catrinoi Ionuț / 2 ex. 
Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu 


