ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii nr. 91/2010 privind constituirea Consiliilor de administraţie
ale spitalelor publice din reţeaua Consiliului Judeţean Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în ședința ordinară din 26.08.2021,
Având în vedere:
- raportul Compartimentului Sănătate, înregistrat sub nr. 12601 din 04.08.2021;
- avizul Comisiei pentru Activităţi Ştiinţifice, Învăţământ, Sănătate, Cultură, Culte, Protecţie
Socială, Sportive şi de Agrement;
- referatul nr. 12.397 din 02.08.2021 al Direcției Management și Resurse Umane – Compartiment
Sănătate;
- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Călărași nr. 452 din 13.07.2021 privind
modificarea raportului de serviciu al doamnei Stanciu (Dan) Ana Maria, prin transfer la cerere de la
Consiliul Județean Călărași, pe funcția de execuție vacantă de consilier achiziții publice din cadrul Agenției
Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 91 din 29.07.2010 privind constituirea
Consiliilor de administraţie ale spitalelor publice din reţeaua Consiliului Judeţean Călăraşi, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art. 187 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile anexei 2 pct. 110 și 111 din Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea
menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au
desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine
managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului
Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei
medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), f), alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgenta
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
ARTICOL UNIC. – Se modifică Hotărârea nr. 91/2010 privind constituirea Consiliilor de
administrație ale spitalelor publice din rețeaua Consiliului Județean Călărași, cu modificările și completările
ulterioare, după cum urmează:
a) se modifică articolul 2 „Membri supleanți” lit. c) în sensul înlocuirii doamnei Stanciu
(Dan) Ana Maria cu domnul Mănescu Florin - Ioan – reprezentant numit de Consiliul Județean Călărași, ca
membru supleant în Consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași.
b) se modifică articolul 3 „Membri” lit. c) în sensul înlocuirii doamnei Stanciu (Dan)
Ana Maria cu domnul Mănescu Florin - Ioan – reprezentant numit de Consiliul Județean Călărași, ca
membru în Consiliul de administrație al Spitalului de Psihiatrie Săpunari.
Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor
Oficial, va comunica prezenta celor interesați.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
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