
 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. ________ 

din __________________ 2022 

 
privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliile de 
Administraţie ale spitalelor publice din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi şi în 
Consiliul Consultativ al Unităţii Medico – Sociale Găneşti  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 15117/19.12.2022                                                                                 

  
Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al 
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea 
calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Normele privind organizarea, 
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenta medico-sociale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 412/2003; 
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
                                                                

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, următoarele 
persoane: 

- Stoica George (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG – membru titular 

- Pecheanu Liliana (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG – membru titular 

- Zaharia Mihai (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG – membru titular 

- Lărgeanu Marcela (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG - membru supleant 

- Mititelu Mihaela (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG - membru supleant 

- Zaharia Cristina (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG - membru supleant 
  

Art.2. Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, 
următoarele persoane: 

Alupoae Aida Flavia (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG – membru titular 

Ion Cosma Adrian (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG – membru titular 

Zaharia Mihai (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG – membru titular 

Sevastre Tecla (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG - membru supleant 

Mititelu Mihaela (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG - membru supleant 

Crăiniciuc Silvia (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG - membru supleant 
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Art.3. Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, următoarele persoane: 

Stoica George (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG – membru titular 

Lărgeanu Marcela (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG – membru titular 

Gheorghiţă Mihaela (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG – membru titular 

Zaharia Mihai (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG - membru supleant 

Zaharia Cristina (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG - membru supleant 

Ion Cosma Adrian (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG - membru supleant 

 
Art.4. Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de 

Administraţie al Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, următoarele persoane: 

Alupoae Aida Flavia (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG – membru titular 

Ion Cosma Adrian (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG – membru titular 

Zaharia Mihai (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG – membru titular 

Sevastre Tecla (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG - membru supleant 

Mititelu Mihaela (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG - membru supleant 

Lărgeanu Marcela (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG - membru supleant 

 
Art.5. Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de 

Administraţie al Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci, următoarele persoane: 

Stoica George (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG – membru titular 

Pecheanu Liliana (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG – membru titular 

Zaharia Mihai (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG – membru titular 

Lărgeanu Marcela (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG - membru supleant 

Mititelu Mihaela (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG - membru supleant 

Zaharia Cristina (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG - membru supleant 

 
Art.6. Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul 

Consultativ al Unităţii Medico – Sociale Găneşti, următoarele persoane: 

- Ionel Coca – Secretar General al Judeţului - reprezentant CJG - membru titular 

- George Stoica – (Direcţia Economie şi Finanţe) - reprezentant CJG - membru supleant 

  
Art.7. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicarea prevederilor 

Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 459/2010 privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județului Galați în Consiliile de Administrație ale spitalelor publice din rețeaua 
Consiliului Județului Galați si completarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 Art.8.  Prezenta hotărâre se va comunica spitalelor din reţeaua Consiliului Judeţean 
Galaţi, Unităţii Medico – Sociale Găneşti şi persoanelor nominalizate. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
SMRUSSMAC – consilier   

1. ex./19.12.2022                                                                                                                                            Sacazof Silvia     

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 15117/19.12.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliile de Administraţie ale spitalelor 
publice din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi şi în Consiliul Consultativ  

al Unităţii Medico – Sociale Găneşti 
 
 
În reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi funcţionează 5 spitale publice: Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, Spitalul Orăşenesc Tg. 
Bujor, Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci. De asemenea, în subordinea Consiliului 
Judeţean Galaţi funcţionează Unitatea Medico – Socială Găneşti. 

Conform prevederilor art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare:  

„(1) În cadrul spitalului public funcţionează un consiliu de administraţie format din 5-8 
membri, 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 reţeaua autorităţilor 
administraţiei publice locale sunt: 
a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a 
municipiului Bucureşti, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătăţii 
sau al direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti; 
b) 3 reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean ori consiliul local, după caz, respectiv de 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, dintre care unul să fie economist;  
c) un reprezentant numit de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz; 
d) un reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele clinice; 
e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România.  
f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor 
şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat. […] 

(41) Pentru spitalele publice pot fi numiţi membri ai consiliului de administraţie persoane 
care fac dovada îndeplinirii cumulative, sub sancţiunea nulităţii actului de numire, a 
următoarelor condiţii:  
a) să fie absolvenţi de studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă; 
b) să aibă, la data numirii, cel puţin 5 ani de experienţă profesională într-unul din următoarele 
domenii: medicină, farmacie, drept, economie, ştiinţe inginereşti sau management.[…]. 

(43) Nu pot fi numiţi membri în consiliul de administraţie al spitalelor publice persoanele 
condamnate definitiv, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării. 
[…]. 

(5) Instituţiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) sunt obligate să îşi numească şi membrii 
supleanţi în consiliul de administraţie. […] 

 (14) În cazul autorităților administrației publice locale care realizează managementul 
asistenței medicale la cel puțin 3 spitale, reprezentanții prevăzuți la alin. (2) lit. b) sunt numiți 
din rândul structurii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul 
Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare”. 

Potrivit prevederilor art. 3. alin. (3) din Normele privind organizarea, funcţionarea şi 
finanţarea unităţilor de asistenta medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
412/2003: „(3) În realizarea atribuțiilor sale directorul este sprijinit de un consiliu consultativ 
compus din 5 membri desemnați după cum urmează: 

a) un reprezentant al autorității administrației publice locale prin a cărei hotărâre 
a fost înființată unitatea de asistență medico-socială; 



b) un reprezentant al direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului 
București; 

c) un reprezentant al direcției generale de muncă și solidaritate socială județene, 
respectiv a municipiului București; 

d) un reprezentant al casei de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului 
București; 

e) un reprezentant al societății civile.” 
Solicităm avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţului Galaţi. 
Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în sensul 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea procedurii de dezbatere 
publică. 
 Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Judeţean 
Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 
 

 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 
Costel Fotea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMRUSSMAC – consilier   
1. ex./19.12.2022                                                                                                                                            Sacazof Silvia     

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                      
Nr. 15117/19.12.2022 
 
      

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliile de Administraţie ale spitalelor 
publice din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi şi în Consiliul Consultativ  

al Unităţii Medico – Sociale Găneşti 
 
 
 Prin referatul de aprobare iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi – 
propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliile de Administraţie 
ale spitalelor publice din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi şi în Consiliul Consultativ al 
Unităţii Medico – Sociale Găneşti.  

Conform prevederilor art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare:  

„(1) În cadrul spitalului public funcţionează un consiliu de administraţie format din 5-8 
membri, 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 reţeaua autorităţilor 
administraţiei publice locale sunt: 
a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a 
municipiului Bucureşti, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătăţii 
sau al direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti; 
b) 3 reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean ori consiliul local, după caz, respectiv de 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, dintre care unul să fie economist;  
c) un reprezentant numit de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz; 
d) un reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele clinice; 
e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România.  
f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor 
şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat. […] 
 (41) Pentru spitalele publice pot fi numiţi membri ai consiliului de administraţie persoane 
care fac dovada îndeplinirii cumulative, sub sancţiunea nulităţii actului de numire, a 
următoarelor condiţii:  
a) să fie absolvenţi de studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă; 
b) să aibă, la data numirii, cel puţin 5 ani de experienţă profesională într-unul din 
următoarele domenii: medicină, farmacie, drept, economie, ştiinţe inginereşti sau 
management.[…] 

(43) Nu pot fi numiţi membri în consiliul de administraţie al spitalelor publice persoanele 
condamnate definitiv, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării. 
[…] 

(5) Instituţiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) sunt obligate să îşi numească şi 
membrii supleanţi în consiliul de administraţie. […] 

 (14) În cazul autorităților administrației publice locale care realizează managementul 
asistenței medicale la cel puțin 3 spitale, reprezentanții prevăzuți la alin. (2) lit. b) sunt numiți 
din rândul structurii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul 
Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare”. 

Potrivit prevederilor art. 3. alin. (3) din Normele privind organizarea, funcţionarea şi 
finanţarea unităţilor de asistenta medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
412/2003: „(3) În realizarea atribuțiilor sale directorul este sprijinit de un consiliu consultativ 
compus din 5 membri desemnați după cum urmează: 

a) un reprezentant al autorității administrației publice locale prin a cărei hotărâre 
a fost înființată unitatea de asistență medico-socială; 



b) un reprezentant al direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului 
București; 

c) un reprezentant al direcției generale de muncă și solidaritate socială județene, 
respectiv a municipiului București; 

d) un reprezentant al casei de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului 
București; 

e) un reprezentant al societății civile.” 
 

Art. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ prevede: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean 
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: d) atribuții privind gestionarea 
serviciilor publice de interes județean;” 

Alin. (5) lit. c) al aceluiaşi articol prevede: „(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 
(1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] c) sănătatea.” 
Solicităm avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţului Galaţi. 
 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 
 
 
 

Direcţia economie şi 
finanţe, 

Director executiv, 
Stoica George 
_____________ 

Direcţia de dezvoltare 
regională, 

Director executiv, 
Angheluţă Laura Delia 

_____________ 

Direcţia 
Arhitect şef, 

_____________ 
 

Direcţie programe, 
Director executiv, 
Epure Camelia 
_____________ 

 
Direcţia Patrimoniu, 

Director executi, 
Popescu Marin 
_____________ 

 
Direcţia Tehnică 
Director executiv, 
Măciucă Radu 
_____________ 

Serviciul de management al 
resurselor umane, sănătate 

şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii, 

_____________ 

Serviciul contencios şi 
probleme juridice, 

Şef serviciu,  
Nedelcu Alina 

_____________ 
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1. ex./19.12.2022                                                                                                                                            Sacazof Silvia     

 


