
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL TECUCI 

PROIECT DE HOTARARE Nr. 
DIN 25.03.2019 

Privind: înlocuirea doamnei Diaconu Petronela Monica din 	Consiliul de 
Administratie aI Spitalului Municipal ANTON CINCU din Tecuci. 
Iniţiator:Cătălin ConstantinHurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului :/$ /19.03.2019 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ordinară, în data de 
25.03.2019; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr./2Zii 9.03 .20 1 9; 
- raportul 	de 	specialitate 	întocmit 	de 	Serviciul 	Juridic,înregistrat 	sub 

nr. 	/19.03.2019 
- raportul/rapoartele de avizare al comisiei de specialitate nr.  
- HCL nr. 45/02.08.2016 de desemnare a doamnei consilier local Diaconu Petronela 

Monica în Consiliul de Administra ţie Ia Spitalul municipial Anton Cincu; 
- demisia doamnei Diaconu Petronela Monica din func ţia de membru al Consiliului de 

Administraţie la Spitalul Anton Cincu, înregistrată  la Consiliul Local Tecuci sub nr. 
3 1/CL/04.03.2019; 

În baza prevederilor: 
- Art. 36 alin 2 lit.d), alin 6 lit.a) pct.3 si art.45 alin 5 din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică  locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art.3 alin 7, art. 180,186 	187 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările si completările ulterioare; 
-Art. 49 si art. 51 din OG nr.35/2002 de aprobare a regulamentului - cadru de organizare 

i funcţionare a consiliului local, cu modificările si completările ulterioare; 
- art. 85 alin 1 din Regulamentul de organizare si funcţionare al consiliului Local tecuci 

aprobat prin HCL nr 21/30.01.2018; 
-art.45, alin 1 si alin 5 şi art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia 

publică  locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1 Cu data prezentei se în1ocuiete, în Consiliul de Administra ţie al Spitalului Municipal 
Anton Cincu, doamna Diaconu Petronela Monica cu dnaldl_______________________________ 
Art.2 Durata mandatului reprezentan ţilor Consiliului de Administraţie aI Spitalului Municipal 
ANTON C]NCU este până  la data de 01.08.2020. 



Art.3. Cu data prezentei orice prevedere contrar ă  se abrogă". 
Art.4.Prezenta hofărâre va fi comunicat ă" celor interesaţi prin grija Secretarului UAT Municipiul 
Tecuci. 

INITIATOR 
PRIMAR 

SECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR.  9 6'  
DIN 19.03.2019 

Privind: inlocuirea doamnei Diaconu Petronela Monica din Consiliul 
de Administratie al Spitalului Municipal ANTON CINCU din Tecuci.  

Prin HCL nr.45/2016 doamna Diaconu Petronela Monica a fost desemnat ă  
de către Consiliul Local Tecuci 1n Consiliul de Administra ţie al Spitalului 
Municipal Anton Cincu. 

În data de 04.03.2019 doamna Diaconu Petronela Monica şi-a depus demisia 
din această  funcţie pe care o deţinea 1n cadrul Consiliului de Administraţie al 
spitalului. 

Potrivit prevederilor Codului muncii, demisia este un act unilateral ce nu 
trebuie motivat. 

Ca urmare a demisiei doamnei Diaconu Petronela Monica din func ţia de 
membru al Consiliului de Administra ţie al Spitalului Municipal Anton Cincu, este 
necesară  i oportună  promovarea unui proiect de hot ărâre privind inlocuirea 
doamnei Diaconu Petronela Monica în Consiliul de Administra ţie al Spitalului 
Municipal ANTON CINCU din Tecuci. 

PRIMAR 



ROMÂNIA 
JUIEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL JURIDIC 

RAPORT DE SPECIALITATE NR.____ 
DIN 19.03.2019 

Privind: înlocuirea doamnei Diaconu Petronela Monica din 	Consiliul de 
Administratie aI Spitalului Municipal ANTON CINCU din Tecuci. 

Art 36 alin 2 lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  Iocală , 
republicată  cu modificările si completările ulterioare, prevede în sarcina consiliului local atribu ţii 
privind, gestionarea serviciilor furnizate c ătre cetăţeni. 

Art.36 alin 6 lit.a) pct.3 tot din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  locală , 
republicată  cu modificările si completările ulterioare, prevede obliga ţia consiliului local de a 
asigura, potrivit competen ţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind s ănătatea. 

Art.45 alin 5 din Legea nr.2 1 5/200 1 republicat ă  prevede că : Consiliul local stabileşte ca 
unele hotărâri să  fie luate prin vot secret. Hot ărârile cu caracter individual cu privire Ia persoane 
vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excep ţiile prevăzute de lege. Procedurile de votare vor 
fi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului Iocal. 

Art.49 din OG nr.35/2002 de aprobarea a regulamentului - cadru de organizare si 
funcţfonare al consiliului local, prevede c ă  votul consilierilor poate fi deschis sau secret, iar 
art.5 1 din ace1ai act normativ prevede c ă  în cazul votului secret se vor utiliza buletine de vot. 

Art. 85 alin 1 din Regulamentul de organizare si funcţionare al consiliului Local Tecuci 
aprobat prin HCL nr 21/30.01.2018 , prevede c ă  hotărârile cu caracter individual se adopt ă  prin 
vot secret. 

Art.3 alin 7 din Legea nr.95/2006 republicat ă  prevede că  responsabilitatea pentru 
asigurarea sănătăţii publice revine Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică  judeţene 
si a municipiului Bucureti si altor structuri de specialitate ale Ministerului S ănătăţii, Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, denumită  în continuare CNAS, structurilor de specialitate. din 
cadrul ministerelor si instituţiilor cu reţea sanitară  proprie, precum si autorităţilor din 
administraţia publică  locală . 

Art. 187. din Legea nr.95/2006 republicat ă  prevede: 



(1) in cadrul spitalului public func ţionează  un consiliu de administraţie format din 5-8 membri, 
care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare i func ţionare a 
spitalului 

(2) Membrii consiliului de administraţie pentru spitalele publice din re ţeaua autorit ăţ ilor 
administraţiei publice locale sunt: 

a) 2 reprezentan ţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direc ţiilor de sănătate publică  judeţene sau a 
municipiului Bucureşti, iar 1n cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului S ănătăţ ii sau 
al direcţiilor de sănătate publică  judeţene sau a municipiului Bucure şti; 

b) 2 reprezentan ţi numili de consiliul judelean ori consiliul local, dup ă  caz, respectiv de 
Consiliul General al Municipiului Bucure şti, din care unul s ă  fie economist; 

c) un reprezentant numit de primar sau de pre şedintele consiliului judelean, dup ă  caz,- 

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

e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de 
inv itat; 

f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asisten ţilor Medicali Generali şti, Moaşelor 
Asistenţilor Medicali din România, cu statut cle invitat. 

Art.180 din legea 95/2006 republicată  cu modificările i completările ulterioare, stabile şte 
incompatibilităţile prevăzute de legiuitor in ceea ce privesc membrii consiliului de administra ţie. 

Având 1n vedere cele men ţionate, considerăm că  proiectul de hotărâre Indeplineşte 
condiţiile de oportunitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea şi aprobarea consiliului 
local 1n forma iniţială . 

SERVICIU JURIDIC 



1 CONSILIUL LOCAL TECUCI 
NR  3 /  

ZIUA .,(2... LUNA ‘'3  ANUL2‘2ţ9  

YA'1\RE 

CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI TECUCI 

Subsemnata Diaconu Petronela Monica ,cu domiciliul in 
Tecuci,: 	 ,identificata cu 

, prin prezenta va aduc la cunostinta renuntarea la 
functia de membru in Consiliul de Administratie al Spitalului „Anton 
Cincu„ Tecuci. 

Cu stima 
Monica diaconu 


