
    ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN
                                

 HOTĂRÂRE 

privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov
 în Consiliile consultative ale unor spitale publice aflate în domeniul 

public al judeţului Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov

Având în vedere:

– Expunerea  de  motive  a  preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor   Consiliului  Judeţean 
Ilfov, înregistrată cu nr.076/06.01.2009;

– Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov, 
înregistrat cu nr.077/06.01.2009;

– Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

– Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie socială, 
protecţie copii, activităţi sportive de agrement şi turism.

– În conformitate cu prevederile art.186 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ţinând  cont  de   prevederile  art.  45  alin.5  şi  art.97  din  Legea  nr.215/2001  a 
administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1  Începând cu data prezentei  hotărâri  se numesc ca reprezentanţi  ai 
Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Ilfov, următorii consilieri judeţeni :

– Liscan Mariana 
– Georgescu Tudor                               - specialist finanţe publice   locale

Art.2 Începând cu data prezentei  hotărâri  se numesc ca reprezentanţi  ai 
Consiliului  Judeţean  Ilfov  în  Consiliul  Consultativ  al  Spitalului  orăşenesc 
,,Dr.MARIA BURGHELE”– BUFTEA, următorii consilieri judeţeni :
- Moisescu Iulian 



- Gherasim Gabriel                                           - specialist finanţe publice locale
Art.3  Începând cu data prezentei  hotărâri  se numesc ca reprezentanţi  ai 

Consiliului  Judeţean  Ilfov  în  Consiliul  Consultativ  al  Spitalului  Comunal  Periş, 
următorii consilieri judeţeni :
- Scutelnicu Andrei 
- Iancu Marius Grigoraş                                     - specialist finanţe publice locale

Art.4  Începând cu data prezentei  hotărâri  se numesc ca reprezentanţi  ai 
Consiliului   Judeţean  Ilfov  în  Consiliul  Consultativ  al  Spitalului  de  Psihiatrie 
,,Domniţa Bălaşa”-Bălăceanca, următorii consilieri judeţeni:
-Tudor Marin 
-Nae   Nicolae                               - specialist finanţe publice locale
   Art.5  Începând  cu  data  prezentei,  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
nr.76/13.06.2006 îşi încetează aplicabilitatea .

Art.6  Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  şi 
Spitalul  Clinic  Judeţean  de  Urgenţă  Ilfov,  Spitalul  orăşenesc  ,,Dr.MARIA 
BURGHELE”– BUFTEA, Spitalul Comunal Periş, Spitalul de Psihiatrie ,,Domniţa 
Bălaşa” vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE, 

Cristache Rădulescu

Contrasemnează,
 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Monica Trandafir

      Nr. _______
 din ___________2009



    ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.______/_______2008

EXPUNERE DE MOTIVE

        Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, modificată şi 
completată,  precizează la art.186:
    (1) În cadrul spitalului public functionează un consiliu consultativ, care are rolul  
de a dezbate principalele probleme de strategie şi de organizare şi funcţionare a 
spitalului şi de a face recomandări managerilor spitalului în urma dezbaterilor.
    (2) Membrii consiliului consultativ sunt:
    a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătatii Publice sau ai autorităţii de sănătate  
publică, cu personalitate juridică pentru spitalele din subordinea Ministerului  
Sanatăţii Publice;
    b) 2 reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie pentru 
spitalele aflate în subordinea acestora;
    c) 2 reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean ori local, respectiv de Consiliul  
General al Municipiului Bucureşti, dintre care unul specialist în finante publice  
locale, pentru spitalele aflate in administrarea consiliilor judeţene sau locale, dupa 
caz;
    d) managerul spitalului public;
    e) 2 reprezentanti ai universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele 
clinice, institutele şi centrele medicale clinice;
    f) 2 reprezentanţi ai mediului de afaceri, nominalizaţi de patronatele 
reprezentantive la nivel national pentru spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii  
Publice.
    (3) Reprezentanţii sindicatelor legal constituite în unitate, afiliate federaţiilor  
sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară,  
au statut de invitaţi permanenţi la şedinţele consiliului consultativ.
    (4) Membrii consiliului consultativ al spitalului public se numesc prin ordin al  
ministrului sănătăţii publice dupa nominalizarea acestora de către instituţiile  
enumerate la alin. (2) lit. a)-c) si e). O persoana nu poate fi membru decat într-un 
singur consiliu consultativ al unui spital public.

(5)Consiliul consultativ se întruneste, în sedinţă ordinară, cel putin o dată la 3 



luni, precum şi ori de câte ori va fi nevoie, în şedinţe extraordinare. Deciziile  
consiliului se iau în prezenţa a cel putin două treimi din numărul membrilor 
săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.
Conform prevederilor art.180 alin.(2) şi (3) coroborat cu prevederile art.186 
alin.(7) din Legea nr.95/2006 actualizată, constituie conflict de interese 
deţinerea de către reprezentant de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi 
comerciale ori organizaţii nonguvernamentale care  stabilesc relaţii comerciale 
cu spitalul în cauză, dispoziţiile fiind aplicabile şi în cazurile în care astfel de 
părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către rude ori afini până la 
gradul al IV-lea inclusiv, ale celor nominalizaţi în consiliile consultative .
Conform dispoziţiilor legale, sunt nominalizati în calitate de reprezentanţi în 
Consiliul de Administraţie la:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, următorii:
-
-                                      - specialist finanţe publice 
                                  
Spitalului orăşenesc ,,Dr.MARIA BURGHELE”– BUFTEA, următorii :

-
-                                               - specialist finanţe publice 
          Spitalului Comunal Periş, următorii:
-
-

         Spitalului de Psihiatrie ,,Domniţa Bălaşa”, următorii :
-
– - specialist finanţe publice

 Luând în considerare cele expuse mai sus şi în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl supunem spre 
dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE, 

Cristache Rădulescu

VICEPREŞEDINTE,                                                            VICEPREŞEDINTE,
Roman Gheorghe                                                                         Manicea Cristina
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RAPORT

Având în vedere faptul că la data de 26.06.2008 Consiliul Judeţean Ilfov a 
fost declarat legal constituit, este necesar desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Ilfov în consiliile consultative ale unor spitale publice aflate în domeniul 
public al judeţului Ilfov.

Astfel, Legea nr.95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare precizează la art.186:

    (1) În cadrul spitalului public functionează un consiliu consultativ, care are rolul  
de a dezbate principalele probleme de strategie şi de organizare şi funcţionare a 
spitalului şi de a face recomandări managerilor spitalului în urma dezbaterilor.
    (2) Membrii consiliului consultativ sunt:
    a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătatii Publice sau ai autorităţii de sănătate  
publică, cu personalitate juridică pentru spitalele din subordinea Ministerului  
Sanatăţii Publice;
    b) 2 reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie pentru 
spitalele aflate în subordinea acestora;
    c) 2 reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean ori local, respectiv de Consiliul  
General al Municipiului Bucureşti, dintre care unul specialist în finante publice  
locale, pentru spitalele aflate in administrarea consiliilor judeţene sau locale, dupa 
caz;
    d) managerul spitalului public;
    e) 2 reprezentanti ai universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele 
clinice, institutele şi centrele medicale clinice;
    f) 2 reprezentanţi ai mediului de afaceri, nominalizaţi de patronatele 
reprezentantive la nivel national pentru spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii  
Publice.
    (3) Reprezentanţii sindicatelor legal constituite în unitate, afiliate federaţiilor  
sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară,  
au statut de invitaţi permanenţi la şedinţele consiliului consultativ.
    (4) Membrii consiliului consultativ al spitalului public se numesc prin ordin al  
ministrului sănătăţii publice dupa nominalizarea acestora de către instituţiile  



enumerate la alin. (2) lit. a)-c) si e). O persoana nu poate fi membru decat într-un 
singur consiliu consultativ al unui spital public.

(6)Consiliul consultativ se întruneste, în sedinţă ordinară, cel putin o dată la 3 
luni, precum şi ori de câte ori va fi nevoie, în şedinţe extraordinare. Deciziile  
consiliului se iau în prezenţa a cel putin două treimi din numărul membrilor 
săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.

Conform prevederilor art.180 alin.(2) şi (3) coroborat cu prevederile art.186 
alin.(7)  din  Legea  nr.95/2006  actualizată,  constituie  conflict  de  interese 
deţinerea de către reprezentant de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi 
comerciale ori organizaţii nonguvernamentale care  stabilesc relaţii comerciale 
cu spitalul în cauză, dispoziţiile fiind aplicabile şi în cazurile în care astfel de 
părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către rude ori afini până la 
gradul al IV-lea inclusiv, ale celor nominalizaţi în consiliile consultative .

Ţinând seama de propunerile făcute şi de  prevederile legale în vigoare s-a 
întocmit  proiectul de hotărâre alăturat pe care îl supunem  dezbaterii  şi adoptării 
Consiliului Judeţean Ilfov.

                 
             DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI               

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
Director executiv, 

Irina Suliman 

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,
                                                                                 AVIZARE LEGALITATE ACTE 

                                                                                      Şef Serviciu, 
 

                                                                                     Adela-Steliana Ralea 
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