
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind numirea reprezentan{iIor Consiliului local

Municipiului Campina in Consiliul de administrafie al
Spitalului de Psihiatrie Voila din Municipiul Campina

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.68.970/20 iulie 2016 a d-lui ing.Tiseanu Horia

LaurenJiu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune numirea
reprezentan^ilor Consiliului local al Municipiului Campina in Consiliul de
administra{ie al Spitalului de Psihiatrie Voila din Municipiul Campina;

- raportul de specialitate promovat de Directiajuridica;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al

Municipiului Campina, respectiv:
- Comisia administra^ie publica locala, juridic, rela$ii cu publicul,

servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;
- Comisia sanatate, cultura, inva{amant, culte $i tineret, sport $i turism;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Avand in vedere dispozi{iile art.l87, alin.(2), lit."b" din Legea nr.95/2006

privind reforma in domeniul sanata{ii, republicata;
in conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit."d" $i alin.(6), lit."a", pct.3 $i

art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata;

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

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. (1) - Numeste ca reprezentan{i ai Consiliului local al Municipiului
Campina in Consiliul de administra{ie al Spitalului de Psihiatrie Voila din Municipiul
Campina pe:

a) D-naAlbuElena;
b) Dl.Cercel Lucian - Adrian.

(2) - Nume$te ca membri suplean{i (din partea Consiliului local al
Municipiului Campina) in Consiliul de administra{ie al Spitalului de Psihiatrie Voila
din Municipiul Campina pe:

a) Dl.Minea Robert - Catalin;
b) Dl.Bondoc Viorel - Gheorghe.

Art.2. - Cu data prezentei se abroga H.C.L. nr.98/30 august 2012 privind
numirea reprezentan{ilor Consiliului local al municipiului Campina in Consiliul de
administra{ie al Spitalului de psihiatrie Voila din municipiul Campina.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei juridice;



- Spitalului de Psihiatrie Voila din Municipiul Campina;
- Persoanelor nominalizate la art. 1.

Pre$edinte de sedinJa,
Consilien

Contrasemneaza,
Secretar,

f jr . Moldc^veanu Paul

Campina, 28 iulie 2016
Nr.
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ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

P R I M A R
Nr.68.970/20iulie2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul ing.Tiseanu Horia'Lauren|iu - Primarul Municipiului Campina, in
conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administra^iei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) sj art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare $i Func{ionare al Consiliului local al Municipiului Campina, inaintez la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind numirea
reprezentanfilor Consiliului local al Municipiului Campina tn Consiliul de
administra{ie al Spitalului de Psihiatrie Voila din Municipiul Campina.

Promovarea proiectului de hotarare are la baza modificarile aduse m structura
Consiliului local al Municipiului Campina ca urmare a desfasurarii alegerilor locale
din data de 5 iunie 2016.

In conformitate cu art.l87 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul
sanata$ii, republicata, in cadrul fiecarui spital public func{ioneaza un Consiliu de
administra{ie format din 5 - 8 membri, care are rolul de a dezbate principalele
probleme de strategie, de organizare $i func{ionare a spitalului.

Potrivit art.l87, alin.(2), lit."b" din Legea nr.95/2006, Consiliul local
desemneaza 2 (doi) reprezentanti, din care unul sa fie economist.

AtribuJiile principale ale consiliului de administra{ie sunt urmatoarele:
a)avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum sJ situaJiile

fmanciare trimestriale $i anuale;
b)organizeaza concurs pentru ocuparea func{iei de manager in baza

regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanata{ii, al ministrului de resort sau,
dupa caz, prin act administrativ al primarului unita^ii administrativ-teritoriale, al
primarului general al municipiului Bucure$ti sau al pre$edintelui consiliului jude^ean,
dupa caz;

c)aproba masurile pentru dezvoltarea activita{ii spitalului Tn concordan^a cu
nevoile de servicii medicale ale popula{iei;

d)avizeaza programul anual al achizi{iilor publice intocmit Tn condi{iile legii;
e)analizeaza modul de Tndeplinire a obliga{iilor de catre membrii comitetului

director ^i activitatea managerului $i dispune masuri pentru Tmbunata^irea activita^ii;
f)propune revocarea din funcJie a managerului $i a celorlal{i membri ai

comitetului director Tn cazul Tn care constata existenta situatiilor prevazute la art.l78,
alin.(l) si art.l84, alin.(l) din Legea mai sus invocata.

Consiliul de administra^ie se Tntrune^te lunar sau ori de catre ori este nevoie, la
solicitarea majorita^ii membrilor sai, a pre$edintelui de $edin{a sau a managerului, ^i
ia decizii cu majoritatea simpla a membrilor prezen{i.

Membrii consiliului de administra{ie al spitalului public pot beneficia de o
indemniza^ie lunara de maximum 1% din salariul managerului.



Cadrul legal aplicabil:
- dispozitiile art.l87, alin.(2), lit."b" $i alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind

reforma m domeniul sanata{ii, modificata $i completata;
- prevederile art.36, alin.(2), lit."d" $i alin.(6), lit."a", pct.3, art.45, alin.(l) $i

art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala,
republicata.

PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia Laurenfiu

edit.B.L.
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