
 

HOTĂRÂRE 

privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Dolj în  

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orășenesc  

”Așezăminte Brâncovenești” Dăbuleni 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţa ordinară,  

 având în vedere referatul de aprobare al Direcției Imagine și Coordonare 

Instituţii Subordonate, Biroul Coordonare şi Monitorizare Instituţii Subordonate, 

înregistrat sub nr. 1751/21.01.2022, prin care se propune înlocuirea unui  

reprezentant al C.J. Dolj, numit prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 

235/2020, cu alt reprezentant al Consiliului Judeţean Dolj în Consiliul de 

Administraţie al Spitalului Orășenesc ”Așezăminte Brâncovenești” Dăbuleni, 

raportul Serviciului Juridic nr. 1795/21.01.2022, precum și avizul comisiilor de 

specialitate, 

 potrivit prevederilor art. 187 alin. (2)  lit. b) și alin. (4^1), alin. (4^2), alin. 

(4^3), alin. (5) și alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 în temeiul art. 173 alin. (1)  lit. f),  art. 182 alin. (1) și  art. 196 alin. (1) lit. a) 

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 – Se înlocuiește dl Cocău Cristian Florian, reprezentant al 

Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc 

”Așezăminte Brâncovenești” Dăbuleni, cu dna/dl ..........................  

 Art. 2 – Celelalte prevederi ale  Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 

235/15.12.2020  își păstrează aplicabilitatea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

 
  

 



 Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj. 

 Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Orășenesc ”Așezăminte 

Brâncovenești” Dăbuleni şi persoanelor nominalizate la articolul 1.  

 
 

Nr._______             Adoptată la data de _______2022 

 

 

PREŞEDINTE,             Contrasemnează 

                     Secretar General al Județului, 

Dorin Cosmin  VASILE           Cristian Marian ȘOVĂILĂ 



DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE  

INSTITUȚII SUBORDONATE 

Biroul Coordonare şi Monitorizare 

Instituţii Subordonate 

Nr. 1751/21.01.2022 

 

             

     PREŞEDINTE, 

 

        Dorin Cosmin VASILE 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 a proiectului de hotărâre privind înlocuirea  unui reprezentant al 

Consiliului Judeţean Dolj în Consiliul de Administraţie al  

Spitalului Orășenesc ”Așezăminte Brâncovenești” Dăbuleni 

 

  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 235/15.12.2020 au fost numiți 

ca reprezentați ai Consiliului Judeţean Dolj în Consiliul de Administraţie al 

Spitalului Orășenesc ”Așezăminte Brâncovenești” Dăbuleni, dl Bondoc George 

Mădălin și dl Cocău Cristian Florian, precum și supleanții acestora, dl Șoimu 

Daniel și dl Marin Iulică. 

Potrivit prevederilor  art. 187 alin. (2)  lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, conform cărora: „Pentru spitalele publice din reţeaua Ministerului 

Sănătăţii şi a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cu excepţia 

celor prevăzute la alin.(2), membrii consiliului de Administraţie sunt: …b) doi 

reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean ori consiliul local, respectiv de 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, din care unul să fie economist”. 

Alineatele (41), (42), (43), (44) și  (5), prevăd, după cum urmează: 

”(41)Pentru spitalele publice pot fi numiţi membri ai consiliului de administraţie 

persoane care fac dovada îndeplinirii cumulative, sub sancţiunea nulităţii actului 

de numire, a următoarelor condiţii: 

a)să fie absolvenţi de studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă; 

b)să aibă, la data numirii, cel puţin 5 ani de experienţă profesională într-unul din 

următoarele domenii: medicină, farmacie, drept, economie, ştiinţe inginereşti sau 

management. 

(42)Documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (41) se 

depun, în termen de 10 zile de la data aprobării referatului de numire, de către 

persoana desemnată în copie certificată pentru conformitate cu originalul la 

nivelul spitalelor publice în cadrul cărora funcţionează consiliul de administraţie 

respectiv. 



(43)Nu pot fi numiţi membri în consiliul de administraţie al spitalelor publice 

persoanele condamnate definitiv, până la intervenirea unei situaţii care înlătură 

consecinţele condamnării. 

(44)Membrii consiliului de administraţie pot participa, în calitate de observatori, 

la concursurile organizate de unitatea sanitară, cu excepţia situaţiilor prevăzute 

la art. 177 alin. (1) şi art. 187 alin. (10) lit. b). 

(5)Instituţiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) sunt obligate să îşi numească şi 

membrii supleanţi în consiliul de administraţie.” 

 Având în vedere cele expuse mai sus, propunem spre aprobare proiectul de 

hotărâre privind înlocuirea dlui Cocău Cristian Florian din poziția de 

reprezentant al Consiliului Judeţean Dolj în Consiliul de Administraţie al 

Spitalului Orășenesc ”Așezăminte Brâncovenești” Dăbuleni, acesta neîndeplinind 

condițiile prevăzute de articolele enumerate mai sus din Legea nr. 95/2006, 

privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

         Larisa RĂDUCAN 

 

          

 

Întocmit,  

                                                  Consilier BCMIS

   

       Loreta Pavel 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administraţie Locală 

Nr. 1795 / 21.01.2022               VIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

     Adriana Cristina VĂRGATU 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului 

Judeţean Dolj în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orășenesc 

”Așezăminte Brâncovenești” Dăbuleni 

 

      În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, 

a analizat proiectul de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean 

Dolj în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc ”Așezăminte Brâncovenești” 

Dăbuleni, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: înlocuirea unui reprezentant al Consiliului 

Județean Dolj în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc 

”Așezăminte Brâncovenești” Dăbuleni 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 

regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 

respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

 

- art. 187 alin. (2)  lit. b) și alin. (4^1), alin. (4^2), alin. (4^3), alin. (5) și alin. (8) din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1)  lit. f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

      Avizat         

         ȘEF SERVICIU JURIDIC,            

                       Daiana STOICA             

                                                                                                                            Întocmit, 

                                                                                                        CONSILIER JURIDIC, 

                                                                                                      Simona BĂRĂGAN 
 




