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REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotarare referitor la" Desemnarea reprezentantiilor 

autoritatiilor publice locale in Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc 
Brezoi"; 

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

Având în vedere prevederile H.G.nr.529/20 10. cu modificari le si 
completarile ulterioare pentru "Aprobarea mentinerii managementului asistenţei 
medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze
pilot. precum ş i a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se 
menţine managemc::ntul asistentei medicale la autori tăţile: administraţiei publice 
locale; 

Raportat la prevederile art. 187, al in. 1. alin. (2). tit. b),c). alin. (5) şi alin. 
(8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii - republicată: 

În conformitate cu prevederile art. l29 alin.(7), lit.c). art.139. an.l96 din 
OUG nr.57/20 19 privind Codul Administrativ, propun spre aprobarea 
Consiliului Local Brezoi desemnarea reprezentanţilor în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului Brezoi . 
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R AP OR T DE SI)l~CIALITATE 

La proiectul de hotanue referito r la " Desemnarea 
rcprczcntantiilor autoritatiilor publice loca le in Consiliul de Administratie 

a l Spitalului Orasenesc Brczoi"; 

Având în vedere prevederile art. 187 alin.(2) din Legea nr. 95/2006 
coroborate cu art.l36 din OUG nr.57/20 19 privind , republicata, cu modi ficari le 
si completari le ulterioare, privind Reforma în domeniul sănătăţii,:" ( 1) În cadrul 
spitalului public funcţionează un consiliu de administraţie for·mat din 5-8 
membrii , care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de 
organizare şi funcţionare a spitalului". 
(2) Membrii consiliului de administraţie pentru spitalele publice din reteaua 
autorităţi lor administraţiei publice locale sunt: 
b) 2 reprezentanti numiti de consiliul judeţean ori consiliul local, din care 
unul să fie economist; 
c) un reprezentant numit de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, după 

caz; 
În cadrul consi liului de administraţie al spitalului public din reţeaua 

autorităţilor administraţiei publice locale trebuie numiţi de către consiliul local 
doi reprezentanţi. din care unul să tie 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 număru l total al membrilor, pentru o 
perioadă de 6 luni. · 

Prin ii11plicarea 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 atribuţi i 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. 
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Având în vedere noua structură a Consiliului Local al orasului Brezoi, se 
impune adoptarea hotărârii de desemnare a doi consilieri locali în cadrul 
consiliului de administraţie al Spitalului Orasenesc Brezoi. 

Prin proiectul de hotrlrâre analizat se respectă şi se pun în aplicare 
prevederi le/normele apl icabile domeni ului reglementat. respectiv prevederi le: 
art. 187 alin. (1 ), alin.(2) lit.b), c). alin.(5) ş i alin.(8). din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii. cu modificări le ş i completările ulterioare, 
art.l29 alin. (7) !it. c).art.133, art.l 39 şi art 196 alin.( I) lit.a) din O.U.G. 
nr.57/20 19 privind Codul administrativ, cu modificările şi completări le 
ulterioare. 
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Unitatea Administrativ Teritoriala Brezoi 

Prin prezenta va solicitam desemnarea celor doi reprezentanti numiti de catre Consiliul 
Local dintre care unul sa fie economist si un reprezentant numit de catre primar, c·onform art 187 
alineatul 2 punctul b si c din legea 95/2006 privind componenta Consiliului de Administratie al 
Spitalului Orasenesc Brezoi. 
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