RoMANre
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN
PRE$EDINTE

EXPUNERB DE MOTIVE

In urma demisiei domnului consilier judelean Enescu Rareg Dan a rlmas vacant

locul de membru supleant in Consiliul de administralie al Spitalului Obstetrica
Ginecologie Ploieqti.
Pentru a asigura buna desfrqurare qi continuitatea activitefii Spitalului Obstetrica

in vedere dispoziliile art. 92 din Legea nr. 21512001
privind administralia public[ locali, republicatS, cu modificarile ;i completarile
ulterioare, se impune oz, prin hotdrdre, Consiliul judelean sa-qi desemneze un
Ginecologie PloieEti Ei av6nd

reprezentant in locul rimas vacant.

Av6nd

in

vedere cele prezentate supun spre aprobare prezentul proiect de

hotardre.

PRE$EDINTE,
Bogdan Andrei Toader
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RAPORT
in ur*u demisiei unui consilier judelean a rdmas vacanti calitatea de membru
supleant

in Consiliul de administralie al Spitalului Obstetricd Ginecologie Ploieqti

pe

care acesta o indeplineau tn exercitarea mandatului.

Potrivit art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reformain domeniul sanatafii, cu
nrodificSrile Ei completirile ulterioare,

in

consiliu de administralie format din 5

cadrul spitalelor publice funclioneazd un

- 8 membri, care are rolul de a dezbate

principalele probleme de strategie, de organizare qi funcfionare a spitalului. Consiliul
judelean este obligat si numeascS qi membri supleanti in consiliul de administratie.

Art.92 din Legea nr.21512001 privind administrafia publici locald, republicatd,

cu modificarile qi completdrile ulterioare prevede:

,,Persoanele imputernicite sf,

reprezinte interesele unitalii administrativ-teritoriale

in societdfi comerciale, regii

autonome de interes judelean, asocialii de dezvoltare intercomunitara qi alte organisme

de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotdri.re a consiliului judefean,

?n

condiliile legii, respectdnd configuralia politicd rezultati dupd alegerile locale.

in raport de cele prezentate a fost iniliat prezentul proiect de hotar6re pe care il
avtzdm favorabil.

Director executiv
Tincd Alina Georgiana
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Cdtre,
SPITALUL DE OBSTETzucA GINECOLoGIE PLoIESTI
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Subsemnatul, Enescu Rareq

- Dan, consilier judelean in Consiliul

jude{ean Prahov4 prtnprezenta imi depun demisia din func{ia de mernbru supleant

in Consiliul de administralie al Spitalului de Obstetricd Ginecologie Ploieqti.
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DOMNULUI PRE$EDINTE AL CONSILIULUI JUDETEAN PRAHOVA

DoMNULUI MANAGER AL SPITALULUI DE oBSTETRICA GTNECOLOGIE PLOIE$TI

