ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE

privind numirea Consiliului de Administraţie al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Consiliul judeţean Buzău;
Având în vedere:
- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului
de hotărâre nr.17449/09.12.2020;
- raportul
Direcţiei
juridice
şi
administraţie
publică
locală
nr.17450/09.12.2020;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău
anexate la hotărâre;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.207/2020 privind
numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de
Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău pentru mandatul
2020 - 2024;
- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău
nr. 342/07.12.2020 privind numirea reprezentantului Președintelui
Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Spitalului
Județean de Urgență Buzău;
- adresele înregistrate la nr. 16922/2020 ale Direcţiei de Sănătate Publică
a Judeţului Buzău, Colegiului Judeţean Buzău al Medicilor şi Ordinului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România;
- prevederile art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 88 alin. (11) din Legea nr. 161/2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediu de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei,
În temeiul art.173 alin.(1) lit. „f” şi art.182 alin.(1) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se numeşte Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Buzău, în următoarea componenţă:

(1)

Membri:

- Acsinte Venera
- Toader Celine
- Mocanu Viorel
- Ștefu Viorel
- Gavrilă Mihai-Laurențiu
(2)

- Reprezentantul Direcţiei de Sănătate
Publică a Judeţului Buzău;
- Reprezentantul Direcţiei de Sănătate
Publică a Judeţului Buzău;
- Consilier judeţean; (PSD- PRO BUZĂU)
- Consilier judeţean; (PNL)
- Reprezentant al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Buzău

Membri cu statut de invitat:

- Porumb Dragoș

-

- Comănescu Elena

-

Reprezentant al Colegiului Judeţean
Buzău al Medicilor;
Reprezentant al Ordinului asistenţilor
medicali
generalişti,
moaşelor
şi
asistenţilor medicali din România –
filiala Buzău;

Art.2. Au calitatea de membri supleanţi ai membrilor titulari prevăzuţi la
art. 1 următorii:
- Bolchi Eduart

-

- Circiu Cocuța

-

- Bușcu Alexandru
- Bogdan Ion
- Oprea Mirela Eugenia

-

Reprezentantul Direcţiei de Sănătate
Publică a Judeţului Buzău;
Reprezentantul Direcţiei de Sănătate
Publică a Judeţului Buzău;
Consilier judeţean; (PSD- PRO BUZĂU)
Consilier judeţean; (PSD- PRO BUZĂU)
Reprezentant
al
Preşedintelui
Consiliului Judeţean Buzău.

Supleanţi ai membrilor cu statut de invitat:
- Ungureanu Ovidiu Cristian

-

- Penghea Simona - Gabriela

-

Reprezentant
al
Colegiului
Judeţean Buzău al Medicilor;
Reprezentant
al
Ordinului
asistenţilor medicali generalişti,
moaşelor şi asistenţilor medicali
din România – filiala Buzău;

Art.3. (1) În prima şedinţă a Consiliului de Administraţie după numire,
membrii nominalizaţi la art. 1, alin. (1), poz. 1-5 vor alege Preşedintele
Consiliului al cărui mandat este de 6 luni.
(2) Dispoziţiile art. 178 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 se aplică şi
în cazul membrilor titulari şi supleanţi ai Consiliului de Administraţie.

Art. 4. Membrii Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Buzău beneficiază de o indemnizaţie lunară de 1% din salariul
managerului cu excepţia consilierilor judeţeni aşa cum este stabilit prin art. 88
alin (11 ) din Legea 161/2003.
Art. 5. (1) Managerul participă la şedinţele Consiliului de Administraţie fără
drept de vot.
(2) Reprezentanţii nominalizați de sindicatele legal constituite în
unitate, afiliate federațiilor sindicale participă cu calitatea de invitaţi permanenţi
la şedinţele Consiliului de Administraţie.
Art. 6. Membrilor titulari ai Consiliului de Administrație li se aplică
prevederile art. 178 și 188 din Legea nr. 95/2006 cu privire la regimul
incompatibilităților și conflictului de interese.
Art. 7. Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
îşi desfăşoară activitatea conform legii şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare.
Art. 8. Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 159/2016 se abrogă.
Art. 9. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituţiei Prefectului judeţului Buzău, Spitalului Judeţean de Urgenţă
Buzău, persoanelor nominalizate precum şi publicarea acesteia pe site-ul
autorităţii publice.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ
Nr. 208
BUZĂU, 17 DECEMBRIE 2020
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,
- abţineri.
(Domnul consilier județean Zoican Adrian nu participă la vot fiind sub incidenţa
art. 228 alin. (1) lit. „e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ).

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr. 17449/09.12.2020

REFERAT

la proiectul de hotărâre privind numirea Consiliul de
Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Conform prevederilor art. 187 din Legea nr. 95/2006, Consiliul
de Administraţie este unul din organismele colegiale de conducere ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă.
Urmare constituirii noului Consiliu Judeţean Buzău ca rezultat al
alegerilor

locale

din

septembrie

2020,

este

necesară

o

nouă

actualizare a componenţei acestuia, raportat la noile nominalizări de
consilieri județeni sau reprezentanți de instituții.
În acest sens a fost iniţiat proiectul de hotărâre pe care în supun
aprobării plenului Consiliului Judeţean Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Nr. 17450/09.12.2020

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind numirea Consiliului de
Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
stabileşte prin art. 187 cadrul legal şi funcţional al Consiliului de
Administraţie al Spitalului public, organ colegial de conducere cu
atribuţii în domeniul strategiei, organizării şi funcţionării instituţiei
medicale.
Componenţa Consiliului de Administraţie este structurată pe
două categorii de membri, respectiv:
a) membri titulari – 2 reprezentanţi ai Direcţiilor de Sănătate
Publică judeţene, 2 consilieri judeţeni şi un reprezentant al
Preşedintelui Consiliului Judeţean;
b) membri cu statut de invitat – câte un reprezentant al
Colegiului judeţean al medicilor şi respectiv al Ordinului
asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor
medicali din România, filiala judeţeană.
La şedinţele Consiliului de Administraţie participă, fără drept de
vot managerul instituţiei şi reprezentanţii sindicatelor constituite la
nivelul unităţii.
Preşedintele Consiliului de Administraţie se alege de către
membrii săi, în prima şedinţă după numire, pentru un mandat de 6
luni, care poate fi reînnoit ulterior sau ales un alt preşedinte.
Principalele atribuţii ale Consiliului de Administraţie se referă la:
avizarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al
instituţiei precum şi a situaţiilor financiare trimestriale şi
anuale;
organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de
manager în baza Regulamentului aprobat prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean;

-

aprobarea măsurilor pentru dezvoltarea activităţii în
raport cu necesarul de servicii medicale;
avizează programul anual de achiziţii publice;
analizarea activităţii managerului, membrilor comitetului
director şi stabilirea unor măsuri în consecinţă;
formularea propunerii de revocare din funcţie a
managerului şi celorlalţi membrii ai comitetului director,
în situaţiile prevăzute de lege.
Cu privire la conflictul de interese aplicabil membrilor Consiliului
de Administraţie, art.178 alin.(2) din Legea nr.95/2006 îl defineşte
astfel:”….deţinerea de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi
comerciale ori ONG – uri care stabilesc relaţii comerciale cu spitalul”.
Această dispoziţie se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi
sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către rudele ori afinii
până la gr. IV inclusiv, al persoanei care exercită calitatea de membru
al Consiliului de Administraţie.
Conform art. 88 alin. (11) din legea 161/2003 „activitatea
desfăşurată de consilierul judeţean în calitate de membru al
consiliului de administraţie……….la spitalele publice din reţeaua
administraţiei publice ……..nu este retribuită”.
Precizez de asemenea că, raportat la art. 188 din Legea
95/2006, membrii Consiliului de Administraţie au obligaţia de a
depune o declaraţie de interese în termen de 15 zile de la data
numirii în această funcţie, care se afişează pe site-ul spitalului.

DIRECTOR EXECUTIV,
MIRELA OPREA

