
ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

 HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov

ca membri în consiliile etice ce funcţionează în 
spitalele publice din Judeţul Ilfov.

Consiliul Judeţean Ilfov; 

Având în vedere: 
-   Expunerea de motive a preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor  Consiliului 
Judeţean Ilfov, înregistrată cu nr. 127/08.01.2009; 
- Raportul  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean 

Ilfov, înregistrat cu nr. 128/08.01.2009 ;
- Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, 

privatizare şi integrare europeană ;
- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  învăţământ,  sănătate,  familie, 

protecţie  socială,  protecţie  copii,  activităţi  sportive,  de  agrement  şi 
turism ;

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

Ţinând cont de:
-  prevederile art. 185 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii 
- prevederile art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1209/2006 
pentru  aprobarea  componenţei  şi  a  atribuţiilor  Consiliului  etic  ce 
funcţionează în cadrul spitalelor publice. 

În temeiul art. 45, art. 91 alin. 1, lit. f, art.97 din Legea nr.215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.  Se  desemnează  doamna  Mărgărit  Alexandra  membru  în 
Consiliul  etic  al  Spitalului  Orăşenesc  “Dr.  M.  Burghele”  Buftea,  ca 
reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov. 



Art.  2.  Se  desemnează  doamna  Manicea  Cristina  membru  în 
Consiliul etic al  Spitalului Comunal Periş,  ca reprezentant al Consiliului 
Judeţean Ilfov. 

Art.  3. Se  desemnează  doamna  Ştefan  Mariana membru  în 
Consiliul etic al  Spitalului Judeţean Ilfov,  ca reprezentant al Consiliului 
Judeţean Ilfov. 

Art.  4. Se  desemnează  doamna  Ştefan  Mariana  membru  în 
Consiliul  etic  al  Spitalului  de Psihiatrie Bălăceanca,  ca reprezentant  al 
Consiliului Judeţean Ilfov.

Art.  5.  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  20/2007  îşi 
încetează aplicabilitatea.

Art.  6.  Direcţiile  de specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean 
Ilfov vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE, 

CRISTACHE RĂDULESCU 

Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr._______
Din _______2009


	Din _______2009

