
ROMÂNIA  
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN                                                        

H O T Ă R Â R E  
privind încetarea, prin demisie, a calității de reprezentanți ai județului Prahova 

în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Ploiești a 
domnilor consilieri județeni Constantin Răzvan Constantin și Chelan Gabriel 

Bogdan și numirea unor alte persoane în această calitate  
 

Având în vedere:   
 - Referatul de aprobare nr. 14187/21.06.2022 prezentat de domnul Iulian 

Dumitrescu, președinte al Consiliului Județean Prahova privind încetarea, prin demisie, 
a calității de reprezentant al județului Prahova în Consiliul de Administrație al Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești a domnului consilier județean Constantin Răzvan 
Constantin și numirea unei alte persoane în această calitate, precum și Raportul nr. 
14189/21.06.2022 al Biroului Sănătate, Cultură, Învățământ, Mass- media, Sport - 
Tineret, ONG-uri, Turism; 

 - Adresa Spitalului Județean de Urgență Ploiești înregistrată la Consiliul Județean 
Prahova sub nr. 13758/15.06.2022, privind demisia domnului consilier județean 
Constantin Răzvan Constantin din calitatea de membru al Consiliului de Administrație 
al Spitalului Județean de Urgență Ploiești; 

 - Prevederile art. 187 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Propunerile formulate în ședința Consiliului Județean Prahova; 
  În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. d), alin. (5) lit. c),  art.182 alin. (1) și alin.(2) 
și  ale art. 196 alin. (1), lit. a) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul  Administrativ,  cu modificările și completările ulterioare,  
  

  Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:  
  

  Art. 1 Se ia act de încetarea, prin demisie, a calității de reprezentant al județului 
Prahova în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Ploiești a 
domnilor consilieri județeni Constantin Răzvan Constantin și Chelan Gabriel Bogdan. 
  Art. 2 Se numește domnul Gheorghe Valentin Stelian consilier în cadrul Direcției 
Economice, în calitate de membru și doamna Iancu Cristina Gabriela consilier juridic 
în cadrul Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică în calitate de membru 
supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Ploiești 
  Art. 3 Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător Hotărârea nr. 
193/23.12.2020 a Consiliului Județean Prahova . 
  Art. 4  Direcția Juridic contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 
  

PREȘEDINTE, 
 Iulian Dumitrescu     

                     CONTRASEMNEAZĂ:   
                SECRETAR GENERAL,  

                  Hermina Adi Bîgiu  
Ploiești, 30 iunie 2022 
Nr. 156 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
BIROUL SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
ÎNVĂȚĂMÂNT, MASS MEDIA, 
SPORT- TINERET, ONG-URI, TURISM 
Nr. 14189/21.06.2022 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a calității de reprezentant al 
județului Prahova în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență 

Ploiești a domnului consilier județean Constantin Răzvan Constantin și numirea unei 
alte persoane în această calitate 

 
În urma demisiei domnului consilier județean Constantin Răzvan Constantin, 

înregistrată la Consiliul județean Prahova prin adresa Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești sub nr. 13758/15.06.2022, a rămas vacantă calitatea de membru în Consiliul de 
Administrație al Spitalului Județean de Urgență Ploiești pe care acesta o îndeplinea în 
exercitarea mandatului.  

Potrivit art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu 
modificările și completările ulterioare, în cadrul spitalelor publice 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.  

Conform art.176 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul  Administrativ,  cu modificările și completările ulterioare,  „Consilierii județeni 
împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii 
autonome de interes județean și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt 
desemnați, prin hotărâre a consiliului județean, în condițiile legii, cu respectarea 
regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri 
locale.” 

 Față de cele expuse, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 
 
 

 Șef Birou Sănătate, Cultură, Învățământ,  
Mass- media, Sport-Tineret, ONG-uri, Turism  

Constantin Marius Nicolae 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 14187/21.06.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a calității de reprezentant al 

județului Prahova în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Ploiești 
a domnului consilier județean Constantin Răzvan Constantin și numirea unei alte 

persoane în această calitate 
 

  În urma demisiei domnului consilier județean Constantin Răzvan Constantin, a 
rămas vacant locul de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de 
Urgență Ploiești. 
 Potrivit art. 187 alin.(2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 
cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație este format 
astfel:,, (2) Membrii consiliului de administraţie pentru spitalele publice din reţeaua 
autorităţilor administraţiei publice locale sunt:   
   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”. 
 Conform art. 187 alin. (41) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, cu modificările și completările ulterioare, membrii Consiliul de Administrație 
trebuie să îndeplinească următoarele condiții, ,, Pentru spitalele publice pot fi numiți membri 
ai consiliului de administrație persoane care fac dovada îndeplinirii cumulative, sub sancțiunea 
nulității actului de numire, a următoarelor condiții: 
   a) să fie absolvenți de studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă;   
   b) să aibă, la data numirii, cel puțin 5 ani de experienţă profesională într-unul din următoarele 
domenii: medicină, farmacie, drept, economie, ştiinţe inginereşti sau management.  ” 

Pentru a asigura buna desfășurare și continuitatea activității Spitalului Județean de 
Urgență Ploiești și având în vedere dispozițiile art.176 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  se impune ca, prin hotărâre, Consiliul județean să-și numească un reprezentant 
în locul rămas vacant. 
  Având în vedere cele prezentate supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 
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