Proiect
Nr. 14 din 20.01.2021

HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliile de administraţie
ale spitalelor publice de interes judeţean

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de ________ 2021,
analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 1122 din
20.01.2021 prin care se propune numirea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în
consiliile de administraţie ale spitalelor publice de interes judeţean,
având în vedere:
- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală şi
Direcţiei Buget – Finanţe nr. 1123 din 20.01.2021;
- 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. (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 consiliile de
administraţie ale spitalelor publice de interes judeţean, după cum urmează:
1. La Spitalul Județean de Urgenţă ,,Mavromati” Botoşani:
a) membri titulari:
- D-na Strungariu Florica – şef serviciu, Direcţia Buget-Finanţe - economist;
- D-na Pătraşcu Antonela – director executiv, Direcţia Investiţii și Achiziţii Publice;
b) membri supleanţi:
- D-na Chiriac Marina – consilier, Direcţia Buget-Finanţe - economist ;
- D-na Dăscălescu Lăcrămioara – consilier achiziții publice - Direcţia Investiţii și
Achiziţii Publice - economist.

2. La Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga:
a) membri titulari:
- D-nul Antonesei Ovidiu - şef serviciu, Direcţia Buget-Finanţe – economist;
- D-nul Ungureanu Cristian – şef serviciu - Direcţia Investiţii și Achiziţii Publice economist;
b) membri supleanţi:
- D-nul Lupaşcu Cătălin – consilier, Direcţia Buget-Finanţe - economist;
- D-na Florea Ioana – consilier achiziții publice - Direcţia Investiţii și Achiziţii
Publice - economist.
Art. 2 Începând cu data prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Județean
Botoșani nr. 116 din 31.08.2017 își încetează aplicabilitatea.
Art. 3 Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, Sanatoriul de Neuropsihiatrie
Podriga și persoanele nominalizate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Doina – Elena Federovici

Botoşani,
Nr. ______ din ________ 2021

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU

Nr. 1122 din 20.01.2021

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni,
La nivelul județului Botoșani, reţeaua unităţilor sanitare cu paturi de interes judeţean este
formată din Spitalul Județean de Urgenţă ,,Mavromati” Botoşani și Sanatoriul de Neuropsihiatrie
Podriga.
Conform art. 187 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, în cadrul spitalelor publice funcţionează un consiliu de administraţie format din 5-8
membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare
ale unităţii sanitare.
Alin. (2) lit. b) al articolului menţionat prevede că, pentru spitalele publice din reţeaua
autorităţilor administraţiei publice locale fac parte şi 2 reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean
ori consiliul local, după caz, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, din care
unul să fie economist;
Astfel, din consiliul de administraţie fac parte şi doi reprezentanţi numiţi de consiliul
judeţean, din care unul trebuie să fie de profesie economist.
Potrivit alin. (5), instituţiile prevăzute la alin. (2), sunt obligate să îşi numească şi membrii
supleanţi în consiliul de administraţie, iar conform alin. (8), membrii consiliului de administraţie al
spitalului public se numesc prin act administrativ de către instituţiile prevăzute la alin. (2).
Propun desemnarea unor persoane, funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Județean Botoșani, cu experiență în domeniul economic și cel al achizițiilor publice,
pentru a face parte din consiliile de administrație ale spitalelor publice de interes judeţean, după
cum urmează:
1. La Spitalul Județean de Urgenţă ,,Mavromati” Botoşani:
a) membri titulari:
- D-na Strungariu Florica – şef serviciu, Direcţia Buget-Finanţe - economist;
- D-na Pătraşcu Antonela – director executiv, Direcţia Investiţii și Achiziţii Publice;
b) membri supleanţi:
- D-na Chiriac Marina – consilier, Direcţia Buget-Finanţe - economist ;
- D-na Dăscălescu Lăcrămioara – consilier achiziții publice - Direcţia Investiţii și
Achiziţii Publice - economist.
2. La Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga:
a) membri titulari:
- D-nul Antonesei Ovidiu - şef serviciu, Direcţia Buget-Finanţe – economist;
- D-nul Ungureanu Cristian – şef serviciu - Direcţia Investiţii și Achiziţii Publice economist;

b) membri supleanţi:
- D-nul Lupaşcu Cătălin – consilier, Direcţia Buget-Finanţe - economist;
- D-na Florea Ioana – consilier achiziții publice - Direcţia Investiţii și Achiziţii
Publice - economist.
Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun spre adoptare proiectul de hotărâre
privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliile de administraţie ale
spitalelor publice de interes judeţean, în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
Doina – Elena Federovici

Direcţia Juridică,
Administraţie Publică Locală
Nr. 1123 din 20.01.2021

Direcţia Buget - Finanţe

RAPORT DE SPECIALITATE

În prezent, reţeaua unităţilor sanitare cu paturi de interes judeţean este formată din Spitalul
Județean de Urgenţă ,,Mavromati” Botoşani și Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga.
Conform art. 187 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, în cadrul spitalelor publice funcţionează un consiliu de administraţie format din 5-8
membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare
ale unităţii sanitare.
Alin. (2) al articolului menţionat prevede că, pentru spitalele publice din reţeaua
autorităţilor administraţiei publice locale membrii consiliului de administraţie sunt:
a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiilor de sănătate publică judeţene sau
a municipiului Bucureşti, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătăţii sau
al direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
b) 2 reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean ori consiliul local, după caz, respectiv de
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, din care unul să fie economist;
c) un reprezentant numit de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz;
d) un reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele clinice;
e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de
invitat;
f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.
Astfel, din consiliul de administraţie fac parte şi doi reprezentanţi numiţi de Consiliul
judeţean, din care unul trebuie să fie de profesie economist.
Potrivit alin. (5), instituţiile prevăzute la alin. (2), sunt obligate să îşi numească şi membrii
supleanţi în consiliul de administraţie, iar conform alin. (8), membrii consiliului de administraţie al
spitalului public se numesc prin act administrativ de către instituţiile prevăzute la alin. (2).
Prevederile art. 178 alin. (1) lit. f) referitoare la incompatibilităţi, precum şi ale art. 178
alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplică şi membrilor consiliului de administraţie.
Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt următoarele:
a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare
trimestriale şi anuale;
b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat
prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al

primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al
preşedintelui consiliului judeţean, după caz;
c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de
servicii medicale ale populaţiei;
d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi
activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director
în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 178 alin. (1) privind
incompatibilităţile şi la art. 184 alin. (1) privind situaţiile de încetare a contractului de management
şi a contractului de administrare.
Prin proiectul de hotărâre se propune numirea reprezentanților Consiliului Județean
Botoșani în consiliile de administrație ale spitalelor publice de interes județean, după cum urmează:
1. La Spitalul Județean de Urgenţă ,,Mavromati” Botoşani:
a) membri titulari:
- D-na Strungariu Florica – şef serviciu, Direcţia Buget-Finanţe - economist;
- D-na Pătraşcu Antonela – director executiv, Direcţia Investiţii și Achiziţii Publice;
b) membri supleanţi:
- D-na Chiriac Marina – consilier, Direcţia Buget-Finanţe - economist ;
- D-na Dăscălescu Lăcrămioara – consilier achiziții publice - Direcţia Investiţii și
Achiziţii Publice - economist.
2. La Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga:
a) membri titulari:
- D-nul Antonesei Ovidiu - şef serviciu, Direcţia Buget-Finanţe – economist;
- D-nul Ungureanu Cristian – şef serviciu - Direcţia Investiţii și Achiziţii Publice economist;
b) membri supleanţi:
- D-nul Lupaşcu Cătălin – consilier, Direcţia Buget-Finanţe - economist;
- D-na Florea Ioana – consilier achiziții publice - Direcţia Investiţii și Achiziţii
Publice - economist.
Având în vedere motivele de fapt și de drept invocate, considerăm că sunt îndeplinite
condiţiile pentru promovarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,
Amalia Marian

DIRECTOR EXECUTIV,
Magda Didii

