
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE 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..............din.....................2012; 

Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică - Serviciul Juridic-

Contencios,  Avizare  Legalitate  Acte,  din cadrul Consiliului  Judeţean Ilfov 

înregistrat cu  nr.  ............... din ................  2012;

-  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală, 

juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor 

cetăţeneşti;

-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;

 



În  conformitate  cu  prevederile  art.185  alin.1 şi  2  din  Legea  nr. 

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătăţii,  cu  modificările  şi 

completările  ulterioare  coroborate  cu  prevederile  art.  1  alin.1  lit.  b  din 

Ordinul  ministrului  sănătăţii  publice  nr.  1209/2006  pentru  aprobarea 

componenţei  şi  a  atribuţiilor  consiliului  etic  ce  funcţionează  în  cadrul 

spitalelor publice;

     În  temeiul  prevederilor art. 45 alin.5, art.91 alin.1 lit f,  art. 97  şi art. 115 

alin.1 lit.c din Legea  nr. 215/2001  a  administraţiei publice locale, republicată, 

modificată şi completată.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  (1)  Se  desemnează  d-na/dl................................................ în 

calitatea de reprezentant al Consiliului  Judeţean Ilfov în Consiliul Etic al 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov.

(2) Reprezentantul Consiliului  Judeţean Ilfov în Consiliul Etic al Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov se desemnează pentru o perioadă de 3 ani.

Art.2 1 (1) Se desemnează d-na/dl................................................ în calitatea de 

reprezentant al Consiliului  Judeţean Ilfov în Consiliul Etic al Spitalului de 

Psihiatrie Eftimie Diamandescu, Bălăceanca .

(2) Reprezentantul Consiliului  Judeţean Ilfov în Consiliul Etic al Spitalului 

de  Psihiatrie  Eftimie  Diamandescu,  Bălăceanca  se  desemnează  pentru  o 

perioadă de 3 ani.



Art.3  (1)  Se  desemnează  d-na/dl................................................ în 

calitatea de reprezentant al Consiliului  Judeţean Ilfov în Consiliul Etic al 

Spitalului de Obsterică şi Ginecologie Buftea, judeţul Ilfov.

(2) Reprezentantul Consiliului  Judeţean Ilfov în Consiliul Etic al Spitalului 

de Obsterică şi Ginecologie Buftea, judeţul Ilfov se desemnează pentru o 

perioadă de 3 ani.

Art.4 Hotărârile Consiliului Judeţean Ilfov nr. 3/2009 şi nr. 132/2009 

îşi încetează aplicabilitatea.

Art.5 Direcţiile  de specialitate  din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 

vor aduce  la îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

MARIAN PETRACHE

                                                                 Avizează,                          
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                                             Monica Trandafir

Nr. _______

Din _______________ 2012



                                            

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr………..din………………2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Art. 185 alin. 1 şi alin. 2  din Legea nr. 95/2006  privind reforma în 

domeniul  sănătăţii,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  prevede 

următoarele: 

(1) În cadrul spitalelor publice funcţionează un consiliu etic şi un consiliu  

medical. Directorul medical este preşedintele consiliului medical.

    (2) Componenţa şi atribuţiile consiliului etic se stabilesc prin ordin al  

ministrului sănătăţii.

Potrivit art.1 din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1209/2006 

pentru  aprobarea  componenţei  şi  a  atribuţiilor  consiliului  etic  ce 

funcţionează în cadrul spitalelor publice;

    (1) În cadrul spitalelor publice se constituie consiliul etic, format din 5 

membri, pentru o perioadă de 3 ani, având următoarea componenţă:

    a) un medic cu cel mai mare grad didactic sau, după caz, decanul de vârstă 

al medicilor din spital;

    b)  un  reprezentant  al  consiliului local  ori  judeţean  sau,  după  caz, 

consilierul juridic;

 



    c) directorul de îngrijiri sau, după caz, asistenta-şefă din secţia cu cel mai 

mare număr de paturi;

    d) un reprezentant al autorităţii de sănătate publică judeţene sau a 

municipiului Bucureşti;

    e) un secretar, fără drept de vot.

    (2) Desemnarea nominală a membrilor consiliului etic se face de către 

comitetul director al spitalului, iar numirea membrilor consiliului etic se face 

prin decizie internă a managerului.

Astfel, este necesară desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov ca membri în Consiliile Etice ce funcţionează în spitalele publice din 

judeţul Ilfov.

Având în vedere cele precizate şi ţinând cont de prevederile legale în 

materie,  am iniţiat  Proiectul  de Hotărâre alăturat  pe care îl  supunem spre 

dezbatere şi adoptare plenului Consiliului Judeţean Ilfov .

PREŞEDINTE,

      MARIAN PETRACHE

VICEPREŞEDINTE                                                               VICEPREŞEDINTE

MIHAI BARBU                                                                 CRISTINA MANICEA 

 



    ROMÂNIA
           JUDEŢUL ILFOV

               CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. ................ din ................... 2012

  

R A P O R T

Potrivit art.1 din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1209/2006 

pentru  aprobarea  componenţei  şi  a  atribuţiilor  consiliului  etic  ce 

funcţionează în cadrul spitalelor publice;

    (1) În cadrul spitalelor publice se constituie consiliul etic, format din 5 

membri, pentru o perioadă de 3 ani, având următoarea componenţă:

    a) un medic cu cel mai mare grad didactic sau, după caz, decanul de vârstă 

al medicilor din spital;

    b)  un  reprezentant  al  consiliului local  ori  judeţean  sau,  după  caz, 

consilierul juridic;

    c) directorul de îngrijiri sau, după caz, asistenta-şefă din secţia cu cel mai 

mare număr de paturi;

    d) un reprezentant al autorităţii de sănătate publică judeţene sau a 

municipiului Bucureşti;

    e) un secretar, fără drept de vot.

    (2) Desemnarea nominală a membrilor consiliului etic se face de către 

comitetul director al spitalului, iar numirea membrilor consiliului etic se face 

prin decizie internă a managerului.

 



În conformitate cu prevederile art. 185 alin. 1 şi alin. 2  din Legea nr. 

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătăţii,  cu  modificările  şi 

completările  ulterioare  (1)  În  cadrul  spitalelor  publice  funcţionează  un 

consiliu  etic  şi  un consiliu  medical.  Directorul  medical  este  preşedintele  

consiliului medical.

    (2) Componenţa şi atribuţiile consiliului etic se stabilesc prin ordin al  

ministrului sănătăţii.

Ţinând  cont  de  prevedrile  legale  invocate  anterior  este  necesară 

desemnarea  reprezentanţilor  Consiliului  Judeţean  Ilfov  ca  membri  în 

Consiliile Etice ce funcţionează în spitalele publice din judeţul Ilfov.

 Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, am întocmit prezentul raport pentru a însoţi Proiectul de Hotărâre în 

cauză. 

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică

Director executiv,

Ionel Florin NAE

Şef serviciu juridic contencios

avizare, legalitate acte,                                                            

 Irina SULIMAN
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