
ROMÂNIA                                                                                           Avizat, 

JUDEȚUL GORJ                                                                     Secretarul județului,       

CONSILIUL JUDEȚEAN                                         Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu                 

                                                                                          

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de 

administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” – Runcu 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive; 

- Raportul de specialitate al Direcției juridice și dezvoltarea capacității administrative; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică; 

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

- Demisia domnului Nichifor Gheorghe din calitatea de reprezentant în Consiliul de 

administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” – Runcu, 

reprezentant al Consiliului Județean Gorj, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

6795/31.05.2017; 

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

managementului asistenței medicale al unității sanitare publice Spitalul de 

Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – Runcu, precum și pentru stabilirea unor măsuri 

ce decurg din transferul ansamblului de atribuții și competențe specifice domeniului 

sănătății publice către Consiliul Județean Gorj. 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se constată încetarea de drept, ca urmare a demisiei, a calității domnului Nichifor Gheorghe 

de reprezentant în Consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie “Tudor 

Vladimirescu” – Runcu.  



Art. 2. Se desemnează domnul/doamna_________________ca membru în Consiliul de 

administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” – Runcu, reprezentant 

al Consiliului Județean Gorj. 

Art. 3. Prevederile art. 2 ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 29 din 28.07.2016 rămân 

neschimbate. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art. 1 și 2, Spitalului de 

Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” – Runcu și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

         PREȘEDINTE, 

     Cosmin-Mihai Popescu                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                           SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. _______ 

Adoptată în ședința din _________.2017 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul consilierilor județeni. 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de 

administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” – Runcu 

 

Potrivit prevederilor art. 187 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, care are rolul de a dezbate principalele probleme de 

strategie, de organizare și funcționare a spitalului. În această structură, consiliile județene au 

obligația de a-și numi, prin act administrativ, 2 reprezentanți, din care unul să fie economist.                   

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 55/09.07.2010, a fost desemnată, ca reprezentant 

în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie “Tudor 

Vladimirescu” – Runcu, doamna Ungureanu Victoria, de profesie economist. 

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 29/28.07.2016 domnul Nichifor 

Gheorghe a fost numit reprezentant al Consiliului Județean Gorj în același organ de 

administrare al unității spitalicești. 

Având în vedere demisia domnului Nichifor Gheorghe din calitatea de reprezentant al 

Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie 

“Tudor Vladimirescu” – Runcu, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 6795/31.05.2017, 

propun desemnarea unui nou reprezentant în Consiliul de administrație al unității menționate.  

Având în vedere cele menţionate mai sus, consider că proiectul de hotărâre este 

întocmit cu respectarea condiţiilor legale de fond şi formă, drept pentru care propun 

adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de 

administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” – Runcu 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune desemnarea unui nou reprezentant al 

Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie 

“Tudor Vladimirescu” – Runcu, ca urmare a demisiei domnului Nichifor Gheorghe din 

calitatea de membru în Consiliul de administrație al unității sanitare publice menționate.  

Temeiul legal avut în vedere la inițierea proiectului de hotărâre îl constituie 

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

cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: 

- “În cadrul spitalului public funcționează un consiliu de administrație […]” (alin. 1); 

- “Membrii consiliului de administrație pentru spitalele publice din rețeaua autorităților 

administrației publice locale sunt: […] b) 2 reprezentanți numiți de consiliul județean 

[…], din care unul să fie economist” (alin. 2); 

- “Instituțiile prevăzute la alin. (2), (3) și (4) sunt obligate să își numească și membrii 

supleanți în consiliul de administrație” (alin. 5); 

- “Membrii consiliului de administrație al spitalului public se numesc prin act 

administrativ de către instituțiile prevăzute la alin. (2), (3) și (4)” (alin. 8). 

Față de cele de mai sus, considerăm legal proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

Direcția juridică și dezvoltarea 

capacității administrative, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

COSTEL MARCĂU 

 


