
 
                                                                                                                 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliul de administraţie al 

Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga 

 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.12.2022,  

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 23487 din 

12.12.2022, prin care se propune numirea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliul 

de administraţie al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget  Finanţe  nr. 23488 din 12.12.2022; 

- 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 prevederile articolului unic, pct.213, lit. b) din Legea 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 cu HIV sau bolnave de SIDA, art. 

187 alin. (1), alin. (2) , alin. (41), alin.(5), 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 aprobă numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în consiliul de 

administrație al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga, după cum urmează: 

 a) membri titulari: 

   - Dl Antonesei Ovidiu - şef serviciu - Direcţia Buget-Finanţe – economist; 

  - Dl Ungureanu Cristian – şef serviciu - Direcţia Investiţii și Achiziţii Publice - 

economist; 

                        - Dna Tanasă Claudia-Florentina – inspector - Direcţia Buget-Finanţe– economist. 

b) membri supleanţi: 

- Dl Lupaşcu Costel-Cătălin – consilier - Direcţia Buget-Finanţe - economist; 

  - Dna Florea Ioana – consilier achiziții publice - Direcţia Investiţii și Achiziţii Publice 

– economist; 

                        - Dna Strungariu Florica – șef serviciu - Direcţia Buget-Finanţe– economist. 

 

  



Art.2 - Începând cu data prezentei hotărâri, prevederile Hotărârilor Consiliului Județean 

Botoșani nr. 19/28.01.2021 și nr.49/28.02.2022 își încetează aplicabilitatea. 

Art.3 – Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga și persoanele nominalizate la art. 1 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

 

  

                      PREŞEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZĂ: 

       DOINA – ELENA FEDEROVICI                       SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                            MARCEL-STELICĂ BEJENARIU  

 

 

 

 

 

 

Botoşani,  

Nr. 279 din 21.12.2022 

   

 

 


