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  HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind numirea  reprezentanţilor Consiliului Local în calitate de membri şi membri supleanţi în 

consiliile de administraţie  ale  Spitalelor Publice transferate administraţiei  publice locale  

 

 

 

          CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 

            analizând propunerile d-lui Primar – Cosmin Ionuț Andrei,cu privire la completarea  

componenței  Consiliilor de administraţie ale spitalelor publice  transferate Consiliului local al 

municipiului Botoşani, stabilită prin HCL nr. 323 din 06 noiembrie 2020 cu încă un reprezentant al  

administraţiei publice locale, precum şi propunerile formulate în timpul dezbaterii proiectului de 

hotărâre, 

 văzând raportul de specialitate al Serviciului  Resurse Umane, Salarizare nr. 7742/06.12.2022, 

 în baza dispoziţiilor Legii nr. 95 /2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se  numesc reprezentanţii Consiliului Local al municipiului Botoşani în calitate de 

membri  în consiliul de administraţie  al Spitalului de Pneumoftiziologie, după cum urmează:        

- Tănasă Mihail Gabriel, consilier local  

- Andronachi Viorica - (economist) 

- Diaconu Silvia Carmen - reprezentant Consiliu Local 

 

Art. 2 Se numesc reprezentanţii Consiliului Local al municipiului Botoşani în  calitate de 

membri supleanţi în consiliul de administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie, după cum urmează: 

- Buliga Marius, consilier local 

- Bulmagă Geanina – (economist)  

- Vicol Daniela - reprezentant Consiliu Local  

              

Art.3. Se numesc reprezentanţii Consiliului Local al municipiului Botoşani  în calitate de 

membri în  consiliul de administraţie  al Spitalului de Recuperare Sf „Gheorghe”, după cum urmează: 

- Lăzăruc Dana, consilier local, 

- Bulmagă Geanina – (economist) 

- Adăscăliței Monica Delia - reprezentant Consiliu Local  

 



Art.4. Se numesc reprezentanţii Consiliului Local al municipiului Botoşani în calitate de 

membri supleanţi în consiliul de administraţie al Spitalului de Recuperare Sf „Gheorghe”, după cum 

urmează: 

- Bosovici Călin George, consilier local 

- Andronachi Viorica - (economist) 

- Diaconu Silvia Carmen - reprezentant al Consiliului Local  

 

Art. 5  Membri şi membrii supleanţi în consiliile de administraţie, desemnaţi conform art 1 - 4, au 

obligatia de a respecta prevederile din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

referitoare la incompatibilități  și conflictul de interese.  

 

  Art. 6. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate şi persoanele 

nominalizate la art. 1 – 4, vor  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

    Consilier, Ada Alexandrina Macovei                           Secretar general, Ioan Apostu     
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