ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind numirea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Prahova
în Consiliile de administraţie ale spitalelor de interes judeţean

Având în vedere:
-Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Prahova şi a doamnelor consilier judeţean David Simona şi Dosaru Elena
Iuliana şi a domnilor consilieri judeţeni Dragomir Florin Auraş, Neaga Gheorghe, precum şi
Raportul nr.4887/17.03.2015 al Compartimentului Sănătate Cultură, Învăţământ, Massmedia, Sport-Tineret, ONG-uri prin care se propune numirea unor reprezentanţi ai
Consiliului Judeţean Prahova în Consiliile de administraţie ale spitalelor de interes
judeţean;
-Prevederile art. 186 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se numesc reprezentanţii Consiliului Judeţean Prahova în Consiliile de
Administraţie ale spitalelor de interes judeţean după cum urmează;
a) În Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti:
1.Vasile Viorica, economist – membru;
2.___________________________, economist – membru supleant;
3.Patrascu Vasile, membru;
4.Pintoiu Toma, membru supleant.
b) În Consiliul de administraţie al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti:
1.Nita Catalin Razvan, economist– membru;
2.___________________________, economist – membru supleant;
3.Dosaru Elena Iuliana, membru;
4.Dragomir Florin Auras, membru supleant.

Art.2
Se revocă hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.114/2010, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
MIRCEA COSMA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 19 mar 2015
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EXPUNERE DE MOTIVE
Conform dispoziţiilor art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare, în cadrul spitalelor publice funcţionează un consiliu de
administraţie format din 5 – 8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de
organizare şi funcţionare a spitalului.
Pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în consiliul de
administraţie sunt numiţi:
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 municipiului 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 clinice;
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 Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.
Membrii consiliului de administraţie al spitalului public se numesc prin act administrativ de către
instituţiile prevăzute mai sus.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.106/2010 s-a aprobat preluarea de către
Consiliul Judeţean Prahova a managementului asistenţei medicale pentru unele unităţi sanitare publice cu
paturi din judeţul Prahova, iar prin Hotărârea nr.114/2010 modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Prahova nr.243/2013 s-a aprobat numirea unor reprezentanț i ai Consiliului Județ ean Prahova în
consiliile de administraț ie ale spitalelor publice de interes județ ean.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 999/2014 s-a aprobat transferul managementului asistenţei
medicale al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti de la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti la
Consiliul Judeţean Prahova, aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului de
Pediatrie Ploieşti de la Consiliul Judeţean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, precum şi
desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Prahova.
Întrucât la această dată Consiliului Județ ean Prahova nu mai deţine trei spitale, nu mai sunt
aplicabile prevederile art.186 alin.(13) din Legea nr.95/2006, şi anume obligaţia de a fi numiţi membrii în
consiliile de administraţie ale spitalelor salariaţi din rândul structurii cu atribuţii în asigurarea
managementului asistenţei medicale.
Ca atare pot fi propuse şi alte persoane şi anume consilieri judeţeni.
Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supunem
spre aprobare.
VICEPREŞEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER

Consilieri Judeţeni,
David Simona
_________
Dosaru Elena Iuliana
_________
Dragomir Florin Auraş _________
Neaga Gheorghe
_________
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RAPORT

Potrivit dispoziţiilor art. 186 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul spitalelor publice
din reţeaua autorităţilor publice locale funcţionează un consiliu de administraţie, care are
rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a
spitalului.
Din consiliile de administraţie ale spitalelor publice de interes judeţean fac parte,
potrivit dispoziţiilor art. 186 alin. (2) lit. „b” din acelaşi act normativ, pentru fiecare spital
de interes judeţean câte doi reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean, din care unul să fie
economist.
Având în vedere prevederile legale, se impune numirea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Prahova şi a membrilor supleanţi în Consiliul de administraţie al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Ploieşti, şi al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti.
Faţă de cele susmenţionate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

Consilier,
Evelina Nicolae

