
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind numirea reprezentantului ConsiIiului Iocal al municipiului Campina

m ConsiliuI etic aI Spitalului municipal Campina $i al SpitaIuIui de Psihiatrie Voila

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.716/23 octombrie 2014 a membrilor Comisiei de

specialitate sanatate, cultura, inva{amant, culte $i tineret, sport $i turism, prin care propun
numirea reprezentantului ConsiIiului local al municipiului Campina in Consiliul etic al
Spitalului municipal Campina $i al Spitalului de Psihiatrie Voila;

- raportul de specialitate promovat de Serviciul juridic $i contencios;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul ConsiIiului local al municipiului

Campina, respectiv:
- Comisia administra|ie publica locala, juridic, rela{ii cu publicul, servicii $i

comert, $.a.m.d.;
- Comisia sanatate, cultura, inva{amant, culte si tineret, sport $i turism;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Avand in vedere dispozitiile art.l, alin.(l), lit."b" din Ordinul Ministrului Sanata{ii

nr.l.209/2006 privind aprobarea componen{ei si a atribu{iilor ConsiIiului etic ce
func{ioneaza in cadrul spitalelor publice;

In conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit."d" $i alin.(6), lit."a", punct 3 si
art.ll5, alin.(l), lit.,,b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata;

In temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala,
republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.
Art.l. - (1) Nume$te ca reprezentant al ConsiIiului local al municipiului

Campina !n Consiliul etic al Spitalului municipal Campina pe dl.Telegescu Daniel.
(2) Nume$te ca reprezentant al ConsiIiului local al municipiului

Campina in Consiliul etic al Spitalului de Psihiatrie Voila pe d-na Clinciu Monica -
Iozefina.

Art.2. - Numirea reprezentantului ConsiIiului local al municipiului Campina
prevazut la art.l, se va face pe o perioada de 3 (trei) ani.

Art.3. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se abroga H.C.L. nr.78/26 iulie
2012 privind numirea reprezentantului ConsiIiului local al municipiului Campina in
Consiliul etic al Spitalului municipal Campina $i al Spitalului de Psihiatrie Voila.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institm;iei Prefectului jude{ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Spitalului municipal Campina;
- Spitalului de Psihiatrie Voila;
- Persoanei nominalizate in hotarare;
- Mass - mediei locale.
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIERI
Nr.59.716/23 octombrie 2014

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemna{ii: Fra{ila Severius - Florin, Dragomir Ion, Tifigiu Mihai - Valentin,

Dula Marian si Telegescu Daniel, consilieri locali ai municipiului Campina, membri
ai Comisiei de specialitate sanatate, cultura, inva{amant, culte $i tineret, sport sJ
turism, in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a
administra|iei publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) din
Regulamentul de Organizare $i Func{ionare al Consiliului local al municipiului
Campina, inaintam la Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare
privind numirea reprezentantuIui Consiliului local al municipiului Campina m
ConsiIiul etic al Spitalului municipaI Campina si al Spitalului de Psihiatrie
Voila.

Promovarea proiectului de hotarare este necesara ca urmare a incetarii din viata
a d-lui Roman Mirel, persoana numita ca si reprezentant al Consiliului local al
Municipiului Campina in Consiliile etice de la cele doua spitale publice aflate in
subordinea autoritatii publice.

Proiectul de hotarare are la baza prevederile Ordinului Ministrului Sanata{ii
nr.l.209/2006 privind aprobarea componem;ei $i a atribu{iilor Consiliului etic ce
func{ioneaza in cadrul spitalelor publice, act normativ care stipuleaza ca, in cadrul
Spitalelor publice se constituie consiliul etic format din cinci membri, pentru o
perioada de 3 ani.

Consiliul etic este condus de medicul cu cel mai mare grad didactic sau, dupa
caz, de decanul de varsta al medicilor, se intruneste lunar sau ori de cate ori este
nevoie, la sesizarea unui pacient/apartinator al acestuia, a unui cadru medical sau a
oricarei persoane careia i-au fost incalcate drepturile recunoscute de lege in domeniul
acordarii asistentei medicale.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.l, alin.(l), lit."b" din Ordinul Ministrului Sanata{ii

nr.l.209/2006 privind aprobarea componen{ei ^i a atribu{iilor Consiliului etic ce
func^ioneaza in cadrul spitalelor publice;

- prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", punct 3, art.45, alin.(l) si
art.ll5, alin.(l), lit.,,b" din Legea nr.215/2001 privin^administra^ia publica locala,
republicata.
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