
                                                     

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind  numirea membrilor în  Consiliile de administraţie ale unităţilor 
sanitare publice cu paturi,  din Judeţul Ilfov 

Consiliul Judeţean Ilfov

− Având în vedere:

− Adresa Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov nr. ............./..........2010, înregistrată 
cu nr............./..........2010;

− Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov nr............../.................2010

− Expunerea  de  motive a  preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor   Consiliului  Judeţean 

Ilfov, înregistrată cu nr............./..........2010;

− Raportul Direcţiei de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, înregistrat 

cu nr. ............./..........2010;

− 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  Ordonanţei de Urgenţă nr. 48 din 2 iunie 2010, 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în 

vederea descentralizării

− Ţinând  cont  de   prevederile  art.  45  alin.5,  art.  91  alin.  1  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   aprobă  numirea  membrilor  în 

Consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi,  din Judeţul Ilfov, 

astfel :

1.Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov:

- ……………………………- reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov,
- …………………………..reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină, 
- ………………………….reprezentant al consiliul judeţean
- ………………………….reprezentant al consiliul judeţean, economist
-…………………………...reprezentant numit de  preşedintele consiliului judeţean,
- ………………………….reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor 
din România, cu statut de invitat;
-……………………………reprezentant  al  structurii  teritoriale  a  Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu 
statut de invitat

2. Spitalul Orăşenesc Dr. Maria Burghele de Urgenţă Ilfov

- ……………………………reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov,
-……………………………reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov,
- ………………………….reprezentant al consiliul judeţean
- ………………………….reprezentant al consiliul judeţean, economist
-…………………………...reprezentant numit de  preşedintele consiliului judeţean,
- ………………………….reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor 
din România, cu statut de invitat;
-……………………………reprezentant  al  structurii  teritoriale  a  Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu 
statut de invitat

3. Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu”, Bălăceanca

- …………………………reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov,
-…………………………..reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov,
- ………………………….reprezentant al consiliul judeţean
- ………………………….reprezentant al consiliul judeţean, economist
-…………………………...reprezentant numit de  preşedintele consiliului judeţean,



- ………………………….reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor 
din România, cu statut de invitat;
-……………………………reprezentant  al  structurii  teritoriale  a  Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu 
statut de invitat

4. Spitalul Comunal Periş

- …………………………reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov,
-…………………………..reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov,
- ………………………….reprezentant al consiliul judeţean
- ………………………….reprezentant al consiliul judeţean, economist 
-…………………………...reprezentant numit de  preşedintele consiliului judeţean,
- ………………………….reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor 
din România, cu statut de invitat;
-……………………………reprezentant  al  structurii  teritoriale  a  Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu 
statut de invitat

     Art.2    Membrii consiliului de administraţie vor beneficia de o indemnizaţie lu-

nară de 1% din salariul managerului.

Art.3  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.2/30.01.2009  îsi  încetează 

aplicabilitatea.

Art.4 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov şi persoanele 

desemnate vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

Avizează,  
SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Monica Trandafir

  Nr. _______
 din ___________2010



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.______/_______2010

EXPUNERE DE MOTIVE

Ordonanţa de Urgenţă nr. 48 din 2 iunie 2010, pentru modificarea şi com-
pletarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării,
modifica  şi  completează Legea  nr.95/2006  privind  reforma în  domeniul  sănătăţii, 
după cum urmeză:
    Punctul 31 modifică art. 186 astfel: 

“În cadrul spitalului public funcţionează un consiliu de administraţie for-
mat din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de 
organizare şi funcţionare a spitalului.
    (2) Membrii consiliului de administraţie pentru spitalele publice din reţeaua au-
torităţilor administraţiei publice locale sunt:
    a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiilor de sănătate publică 
judeţene sau a municipiului Bucureşti, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant 
al Ministerului Sănătăţii sau al direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municip-
iului Bucureşti;
    b) 2 reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean ori consiliul local, după caz, 
respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti,  din care unul să fie 
economist;
    c) un reprezentant numit de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, după 
caz;
    d) un reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele clin-
ice;
    e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu 
statut de invitat;
    f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Gener-
alişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.
    ……………………………………………..
    (4) Instituţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt obligate să îşi numească şi membrii  
supleanţi în consiliul de administraţie.
    ……………………………………..



    (7) Membrii consiliului de administraţie al spitalului public se numesc prin act ad-
ministrativ de către instituţiile prevăzute la alin. (2) şi (3).
    (8) Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, 
ales  cu majoritate simplă din numărul  total  al  membrilor,  pentru o perioadă de 6 
luni.”
    
 Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt următoarele:

    a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile finan-
ciare trimestriale şi anuale;
    b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentu-
lui aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, 
prin  act  administrativ  al  primarului  unităţii  administrativ-teritoriale,  al  primarului 
general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz;
    c)  aprobă  măsurile  pentru  dezvoltarea  activităţii  spitalului  în  concordanţă  cu 
nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
    d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
    e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului di-
rector şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
    f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetu-
lui director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute de lege

Consiliul  de  administraţie  se  întruneşte  lunar  sau  ori  de  către  ori  este 
nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a man-
agerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

Totodata,  precizăm că  membrii  consiliului  de  administraţie  al  spitalului 
public  pot  beneficia  de o indemnizaţie lunară de maximum 1% din salariul  man-
agerului.

Faţă de cele precizate am iniţiat  proiectul  de hotărâre alăturat pe care îl 
supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.
   
    

PREŞEDINTE,

Cristache Rădulescu

VICEPREŞEDINTE,                                                            VICEPREŞEDINTE,

Roman Gheorghe                                                                         Manicea Cristina



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.______/_______2010

RAPORT

Ordonanţa de Urgenţă nr. 48 din 2 iunie 2010, pentru modificarea şi com-
pletarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării,
modifica  şi  completează Legea  nr.95/2006  privind  reforma în  domeniul  sănătăţii, 
după cum urmeză:
    Punctul 31 modifică art. 186 astfel: 

“În cadrul spitalului public funcţionează un consiliu de administraţie for-
mat din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de 
organizare şi funcţionare a spitalului.
    (2) Membrii consiliului de administraţie pentru spitalele publice din reţeaua au-
torităţilor administraţiei publice locale sunt:
    a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiilor de sănătate publică 
judeţene sau a municipiului Bucureşti, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant 
al Ministerului Sănătăţii sau al direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municip-
iului Bucureşti;
    b) 2 reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean ori consiliul local, după caz, 
respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti,  din care unul să fie 
economist;
    c) un reprezentant numit de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, după 
caz;
    d) un reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele clin-
ice;
    e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu 
statut de invitat;
    f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Gener-
alişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.
    ……………………………………………..
    (4) Instituţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt obligate să îşi numească şi membrii  
supleanţi în consiliul de administraţie.



    ……………………………………..
    (7) Membrii consiliului de administraţie al spitalului public se numesc prin act ad-
ministrativ de către instituţiile prevăzute la alin. (2) şi (3).
    (8) Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, 
ales  cu majoritate simplă din numărul  total  al  membrilor,  pentru o perioadă de 6 
luni.”
    
 Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt următoarele:

    a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile finan-
ciare trimestriale şi anuale;
    b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentu-
lui aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, 
prin  act  administrativ  al  primarului  unităţii  administrativ-teritoriale,  al  primarului 
general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz;
    c)  aprobă  măsurile  pentru  dezvoltarea  activităţii  spitalului  în  concordanţă  cu 
nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
    d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
    e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului di-
rector şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
    f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetu-
lui director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute de lege

Faţă de  prevederile legale în vigoare s-a întocmit   proiectul  de hotărâre 
alăturat în vederea supunerii 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 


