
ROMÂNIA                                                                                         PROIECT 

JUDEȚUL GORJ                                                                                Avizat, 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                Secretarul general al județului, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Gorj în Consiliul de 

administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun al Direcției juridice, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice și al Serviciul resurse umane, managementul funcției publice 

și al unităților sanitare preluate, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 55/09.07.2010 pentru aprobarea preluării 

managementului asistenței medicale al unității sanitare publice “Spitalul Județean de Urgență 

Tg-Jiu”, precum și pentru stabilirea unor măsuri ce decurg din transferul ansamblului de 

atribuții și competențe specifice domeniului sănătății publice către Consiliul Județean Gorj; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. ______/________; 

- Prevederile art. 187 alin. (2), (5) și (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE  

Art. 1. Se desemnează în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu, următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj: 

1. __________________________, membru; 

2. __________________________- economist, membru; 



3. __________________________, membru supleant; 

4. __________________________- economist, membru supleant. 

Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile art. 5 alin. (2), 

(4) și (6) din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 55/09.07.2010 pentru aprobarea preluării 

managementului asistenței medicale al unității sanitare publice “Spitalul Județean de Urgență 

Tg-Jiu”, precum și pentru stabilirea unor măsuri ce decurg din transferul ansamblului de 

atribuții și competențe specifice domeniului sănătății publice către Consiliul Județean Gorj se 

modifică în mod corespunzător. 

Art. 3. Persoanele nominalizate la art. 1, împreună cu Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art. 1,  compartimentelor 

de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Spitalului Județean 

de Urgență Tg-Jiu și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

       PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

      Secretarul General al Județului, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. ______ 

Adoptată în ședința din data de 31.01.2020 

Cu un număr de _______ voturi 

Din numărul consilierilor județeni prezenți 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Gorj în 

Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

 

În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul 

spitalului public funcționează un consiliu de administrație format din 5-8 membri, care are rolul 

de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului, iar 

membrii consiliului de administrație pentru spitalele publice din rețeaua autorităților 

administrației publice locale sunt: 

 

a) 2 reprezentanți ai Ministerului Sănătății sau ai direcțiilor de sănătate publică județene 

sau a municipiului București, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al 

Ministerului Sănătății sau al direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului 

București; 

b) 2 reprezentanți numiți de consiliul județean ori consiliul local, după caz, respectiv de 

Consiliul General al Municipiului București, din care unul să fie economist; 

c) un reprezentant numit de primar sau de președintele consiliului județean, după caz; 

d) un reprezentant al universității sau facultății de medicină, pentru spitalele clinice; 

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

invitat; 

f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, 

Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat. 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 55/09.07.2010 s-a aprobat preluarea 

managementului asistenței medicale al unității sanitare publice SJU Tg-Jiu și au fost stabilite 

măsuri ce decurg din transferul ansamblului de atribuții și competențe specifice domeniului 

sănătății publice către Consiliul Județean Gorj. 

 

Având în vedere încetarea, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. _______, a 

calității de membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a 

reprezentanților Consiliului Județean Gorj desemnați prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj 

nr. 55/09.07.2010, se impune desemnarea noilor reprezentanți ai autorității deliberare în 

Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu.  



Față de motivele arătate mai sus, propunem Consiliului Județean Gorj adoptarea 

prezentului proiect de hotărâre, în forma prezentată. 

 

INIȚIATORI PROIECT, 

Consilieri județeni 

 

Grivei Gheorghe 

 

Dragu Ion 

 

Păsărin Ovidiu-Dragoș 

 

Chircu Sorin-Constantin 

 

Orzan Gheorghe 

 

Tănasie Cristinel 

 

Iacobescu Marcel-Petrică 

 

Șuță Denisa Zenobia 

 

Banța Victor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Gorj  

în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Tg.-Jiu 

 

 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune revocarea reprezentanților Consiliului Județean 

Gorj în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Tg.-Jiu. 

 

Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 54/09.07.2010 pentru aprobarea preluării 

managementului asistenței medicale al unității sanitare publice „Spitalul Județean de 

Urgenţă Tg-Jiu”, precum și pentru stabilirea unor măsuri ce decurg din transferul 

ansamblului de atribuții și competențe specifice domeniului sănătății publice  către 

Consiliul Județean Gorj; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. _____ din ____ 2019 privind încetarea calității 

de membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a 

reprezentanților Consiliului Județean Gorj; 

prin raportare la următoarele prevederi legale: 

- art. 173, alin. 1, lit. d corelat cu art. 173, alin. 5 , lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia consiliul județean, în exercitarea atribuțiilor privind 

gestionarea serviciilor publice de interes județean, asigură, potrivit competențelor sale 

și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 

județean privind sănătatea;  

-  art. 187, alin. 2, lit. b din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia din componența 

spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale fac parte și doi 

reprezentanți numiți de consiliul județean, din care unul să fie economist; 

- art. 187, alin. 5 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia instituțiile care își desemnează 

reprezentanți în condițiile art. 187, alin. 2 sunt obligate să își numească și membrii 

supleanți în consiliul de administrație; 

- art. 187, alin. 8 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia membrii consiliului de 

administrație se numesc prin act administrativ de către instituția reprezentată, respectiv 

prin hotărâre a consiliului județean, 



considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 

drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Costel Marcău  

 

 

 

                       ȘEF SERVICIU, 

Lidia Slivilescu  

 

 


