
 
           

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.19/28.01.2021 de numire a 

reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliile de administrație ale spitalelor 

publice de interes județean  

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28.02.2022, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 2947 din 

10.02.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.19/28.01.2021 de numire a 

reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliile de administrație ale spitalelor publice de 

interes județean, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Buget – Finanţe şi Direcţiei Juridice, Administraţie 

Publică Locală nr. 2948 din 10.02.2022; 

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, 

activități social-culturale, sportive, tineret și de agrement, 

în conformitate cu art. 187 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (41), alin. (8) şi alin. (13) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii și art. 94 alin. (21)  lit. b) din Legea nr.161/2003 

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 

publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și f), alin. (5) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,  

                                                        

h o t ă r ă ş t e: 

  

Art.1 - Se modifică art.1. pct.1. lit.b) din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr.19/28.01.2021 de numire a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în consiliile de 

administraţie ale spitalelor publice de interes judeţean, în sensul înlocuirii d-nei Chiriac Marina – 

consilier, Direcția Buget-Finanțe – economist, cu d-na Tanasă Claudia-Florentina – inspector, Direcția 

Buget-Finanțe – economist. 

Art.2 -  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.19 din 28.01.2021 își 

mențin aplicabilitatea. 

Art.3 - Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani și persoana nominalizată la art. 1 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

                     PREŞEDINTE,                                                         CONTRASEMNEAZĂ: 

             Doina Elena Federovici                                              Secretar General al Judeţului, 

                                                                                                      Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. 49 din 28.02.2022 


