
 
ROMÂNIA       
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Prahova 

în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Ploiești  
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 27407/24.11.2022  prezentat de Președintele Consiliului 

Județean Prahova prin care se propune desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 
Prahova în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Ploiești și Raportul 
nr.27408/24.11.2022 al Biroului Sănătate, Cultură, Învățământ, Mass-media, Sport-Tineret, 
ONG-uri, Turism; 

- Prevederile art.187 alin.(1), alin (2) lit b) și alin (5),  alin (8)  din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 310/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2021 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și 
pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății, precum și pentru abrogarea art. 4 
din Legea  nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România 
și de protecție a persoanelor infectate HIV sau bolnave de SIDA; 

- Amendamentul nr. 30201/21.12.2022; 
În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. d), alin. (5) lit. c), art. 182 alin. (1) și (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 desemnează reprezentanții Consiliului Județean Prahova în Consiliul de  
Administrație al Spitalului Județean de Urgență Ploiești, după cum urmează: 

1 – domnul Gheorghe Valentin Stelian - economist - membru; 
2 – doamna Iancu Cristina Gabriela -  membru supleant; 
3 - domnul Alecu Ion - membru; 
4 - doamna Joenel Mihaela Cătălina - membru supleant;  
5 – domnul Pîrnău Narcis Cătălin - membru; 
6 – domnul Dobre Daniel Mihai -  membru supleant. 

 Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârile 
Consiliului Județean Prahova nr. 193/2020 și nr. 156/2022.  
 Art. 3 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
        CONTRASEMNEAZĂ: 

         SECRETAR GENERAL, 
                                                      Hermina-Adi Bîgiu 

 
 
Ploiești, 21 decembrie 2022 
 
Nr. 446 



 
R O M Â N I A 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
VICEPREȘEDINTE 
NR. 27407/24.11.2022 

 
REFERAT DE APROBARE 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Prahova 
în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Ploiești  

 
 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art.173 alin. (1) lit. d) și alin.(5) lit.c) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, consiliul judeţean asigură, potrivit 
competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes judeţean privind sănătatea. 
  Conform prevederilor art.187, alin.(1), alin (2) lit b) și alin (5)  și alin (8) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; în cadrul spitalului public 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.  
 Articol Unic alineatul 213 lit b) din Legea 310/2022 privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea și completarea Legii                     
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte 
normative în domeniul sănătății, precum și pentru abrogarea art. 4 din Legea                     
nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și 
de protecție a persoanelor infectate HIV sau bolnave de SIDA, “ articolul 187 alineat 
(2), literele b) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
b) 3 reprezentanți numiți de consiliul județean ori consiliul local, după caz, respectiv 
de Consiliul General al Municipiului București, dintre care unul să fie economist ”; 
 În cazul autorităţilor administraţiei publice locale care realizează managementul 
asistenţei medicale la cel puţin 3 spitale, reprezentanţii prevăzuţi la alin. (2) lit. b) sunt 
numiţi din rândul structurii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
  De asemenea, potrivit prevederilor 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”. 
  Consiliul Județean Prahova nu realizează managementul asistenței medicale la 
cel puțin 3 spitale și nu are obligația numirii în consiliile de administrație a salariaților 
din structura cu atribuții în asigurarea managementului asistenței medicale, ca atare, 
pot fi propuși consilierii județeni în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de 
Urgență Ploiești. 

 



 
 
În acest sens, se impune desemnarea a 3 (trei) membri titulari și trei supleanți 

din cadrul Consiliului Județean Prahova în Consiliul de administrație al Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești, care de la 1 ianuarie 2023, devine Spitalul Județean de 
urgență Ploiești “Dr. Constantin Andreoiu”, conform următoarelor desemnări 
precizate: 

1 – doamna Godeanu Mihaela Magdalena - economist – membru; 
2 - domnul Ignat Cătălin Adrian -  membru supleant; 
3 - domnul Gheorghe Valentin Stelian – membru; 
4 - doamna Iancu Cristina Gabriela  - membru supleant;  
5 - doamna / domnul ____________- membru; 
6 - doamna/ domnul _____________ membru supleant; 
 
Față de cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de 

hotărâre. 
 
 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
Dumitru Tudone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
R O M Â N I A 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
BIROUL SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
ÎNVĂȚĂMÂNT, MASS-MEDIA, 
SPORT-TINERET, ONG-URI, TURISM 
Nr. 27408/24.11.2022 
 

R A P O R T 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Prahova 

în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Ploiești 
 
 

 Potrivit art.173 alin. (1) lit. d) și alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind 
sănătatea. 

 Potrivit art.187 alin alin.(1), (2) lit b), (5) și (8) din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare în cadrul 
spitalului public 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. 

Având în vedere Art. Unic alin. 21`3 lit b) din Legea 310/2022 privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte 
normative în domeniul sănătății, precum și pentru abrogarea art. 4 din Legea  nr. 
584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de 
protecție a persoanelor infectate HIV sau bolnave de SIDA, “ articolul 187 alineat (2), 
literele b) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

b) 3 reprezentanți numiți de consiliul județean ori consiliul local, după caz, 
respectiv de Consiliul General al Municipiului București, dintre care unul să fie 
economist ”; 
 Ținând cont de  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”. 

Întrucât Consiliul Județean Prahova nu realizează managementul asistenței 
medicale la cel puțin 3 spitale, pot fi propuși membri și membri supleanți în consiliile 
de administrație ale spitalelor de interes județean consilieri județeni, neexistând 
obligația numirii în consiliile de administrație a salariaților din structura cu atribuții în 
asigurarea managementului asistenței medicale. 

 
 



 
 
 
În acest sens propunem desemnarea a trei reprezentanți titulari și trei 

reprezentanți supleanți din Consiliul Județean Prahova în Consiliul de administrație al 
Spitalului Județean de Urgență Ploiești,  ce va deveni începând cu 01.01.2023,  Spitalul 
Județean de Urgență Ploiești “Dr. Constantin Andreoiu”, după cum urmează: 

 
1 - doamna Godeanu Mihaela Magdalena - economist – membru; 
2 - domnul Ignat Cătălin Adrian -  membru supleant; 
3 - domnul Gheorghe Valentin Stelian – membru; 
4 - doamna Iancu Cristina Gabriela- membru supleant;  
5 - doamna / domnul ____________- membru; 
6 - doamna/ domnul ____________-  membru supleant; 
 

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

 
 
 

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

Șef birou, Constantin Marius NICOLAE 
  
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Iarsoslava Mihaela Moiceanu 


