
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VÂLCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI 

HOT ĂRÂREA Nr. ge.__ 
Privitoare la: " Desemnarea reprezentantiilor autoritatiilor publice locale in 

Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Brezoi" 

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară 
astăzi 26.10.2017, la care participă un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din 
câţi este constituit, 

Văzând că prin H.C.L.nr.64/28.09.2017 domnul consilier local 
Dumitrescu Gheorghe fost ales preşedinte de şedinţă, 

Luand in discutie expunerea de motive prezentata de dl. Schell Robert
primarul oraJului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate, precum 
si raportul de specialitate nr.6827 /20.10.2017 intocmit de Compartimentul 
Juridic, prin care, se propune desemnarea reprezentantilqr:: :,1;1utoritatilor 
administratiei publice locale ale orasului Brezoi in Consiliul de, Adhiinistrati~:\al 
Spitalului Orasenesc Brezoi ; . . ". \ 

Vazand raportul de avizare al proiectului de hotar~r.~· fntocmitrHe 
secretarul orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt releya(ede rap<niul 
de specialitate mai sus mentionat, ' . ,: j 

În conformitate cu prevederile art.l87, alin.(l ), alin.(2) din ··Legea 
nr.95/2006 a reformei in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

În temeiul art.36, alin.(2)lit."d", alin.(6) lit."a" pct.3, art şi art. 45 din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un nr. de 13 voturi "pentru" si doua 
"abtineri", eate una din partea fiecarui consilier local propus. 

Adoptă următoarea : 



HOTĂRÂRE: 

Art.l :Se desemneaza domnii consilieri locali Dumitrescu Gheorghe 
si Chenic Gheorghe drept reprezentanti ai Consiliului Local Brezoi in Consiliul 
de Administratie al Spitalului Orasenesc Brezoi. 

Art.2 :Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, once prevederi 
contrare isi inceteaza aplicabilitatea. 

Art.3 : Prezenta hotărâre se va comunica astfel : 
-Instituţiei Prefectului ; 
-Primarului oraşului Brezoi ; 
-Domnilor consilieri Dumitrescu Gheorghe si Chenic Gheorghe. 
-Spitalului Orasenesc Brezoi; 
-Compartimentului Juridic si Relatii publice. 

Brezoi, la 26 octombrie 2017 

Contrasemneaza pentru legalitate 

Secretar 
Sandu Nicolae 


