
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 22132/27.10.2020 
                                                                               Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie 

al Spitalului Municipal Fălticeni 
 

 
          Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
     -      referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr.  22131/27.10.2010;  
 În temeiul prevederilor art.187, alin. (2), (5) şi (10) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a, art. 136, alin. 10 și art. 139, 
alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
            
        

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1:  Se desemnează în consiliul de administraţie al Spitalului Municipal 
Fălticeni următorii consilieri locali: 
                 1. ______________________________________- membru titular 
                 2. ______________________________________- membru titular 
       3. ______________________________________- membru supleant 
                 4. _______________________________________- membru supleant 
 Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor 
desemnate. 
 

 
 
                                 INIŢIATOR 
                                   PRIMAR 
                prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

                                                                             Avizat 
                                                                                       Secretar general municipiu 
                                                                                               jr. Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
PRIMAR 

                                                                                            Nr. 22131/27.10.2010 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în 

consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Fălticeni 
 

 
Potrivit prevederilor art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul spitalului public 
funcţionează un consiliu de administraţie format din 5 – 8 membri, pentru spitalele 
publice din reţeaua autorităţilor publice locale aceştia fiind: 

a. 2 reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică judeţene; 
b. 2 reprezentanţi numiţi de consiliul local, din care unul să fie economist; 
c. un reprezentant numit de primar; 
d. un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu 

statut de invitat; 
          e. un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali  
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat. 

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 prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale; 
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 . 

Consiliul de administraţie al spitalului are rolul de a dezbate principalele 
probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului. 

Având în vedere cele expuse supun spre aprobare Consiliul Local proiectul de 
hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de 
administraţie al Spitalului Municipal Fălticeni. 

 
 

INIŢIATOR 
P R I M A R 

prof. Gheorghe-Cătălin Coman                                

 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

Nr. 22137/27.10.2010 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în 
consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Fălticeni 

 
 

 În cadrul consiliului de administraţie al spitalului public din reţeaua autorităţilor 

administraţiei publice locale trebuie numiţi de către consiliul local doi reprezentanţi, din 
care unul să fie economist. 

Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la 
solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia 
decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. 

Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, 
ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni. 

Prin implicarea autorităţilor administraţiei publice locale în managementul 
asistenţei medicale se stabilesc premisele implicării acestora în identificarea, 
cunoaşterea şi soluţionarea nevoilor reale de sănătate ale populaţiei, iar prin transferul 
acestor atribuţii la nivel local se urmăreşte responsabilizarea autorităţilor locale în 
singurul serviciu public în administrarea căruia aceste autorităţi nu au fost implicate şi 
de care beneficiază cetăţenii din cadrul comunităţii locale. 

Având în vedere noua structură a Consiliului Local al municipiului Fălticeni, se 
impune adoptarea  hotărârii de desemnare a doi consilieri locali în cadrul consiliului de 
administraţie al Spitalului Municipal Fălticeni. 

 
 
 

 
                            Comp. legalitatatea/circuitul actelor administrative 

                   Cons. juridic Ciocan Simona 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


