
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

pentru modificarea hotararii nr.76/30 august 2016 privind numirea reprezentantilor 

Consiliului Local al orasului Valenii de Munte in 

Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Valenii de Munte 
 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art.187 alin.(2) lit.b) si alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.36 alin.(2) lit.d) si alin.(6) lit.a), pct.3 din Legea administratiei publice 

locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Tinand cont de cererea nr.71546/25.10.2018 a consilierului local Gajman Doru; 

 

 Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul  

intocmit de catre Biroul administratie publica,  prin care se propune numirea 

reprezentantilor Consiliului Local al orasului Valenii de Munte in Consiliul de 

Administratie al Spitalului Orasenesc Valenii de Munte  si raportul Comisiei pentru 

probleme juridice si de disciplina, munca si protectie sociala; 

  

In temeiul prevederilor art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 

 

 Art.I. Se aproba modificarea alineatului 1 al articolului 1 din hotararea 

nr.76/30 august  2016, ce va avea urmatorul cuprins : 

 « (1)  Numeste ca reprezentanti  ai Consiliului Local al orasului Valenii de Munte 

in Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Valenii de Munte, pe : 

 - consilier local -  Raiciu Liliana Sanda 

 - consilier local - Toma Cornel » 

 Art.II. Restul reglementarilor din hotararea din hotararea nr.76/30 august 2016, 

raman neschimbate. 

Art.III. Cu ducerea la indeplinire  se insarcineaza persoanele indicate la art.I si 

Oficiul resurse umane. 

Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, se va publica 

pe site-ul institutiei si se va comunica Spitalului Orasenesc Valenii de Munte, de catre 

Biroul administratie publica locala. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

      Oprea Daniel 

 

  

                                         CONTRASEMNEAZA: 

                                   SECRETAR – Onoiu Elena - Adina 

VALENII DE MUNTE,  31 octombrie 2018. 

NR. 108 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMAR  

Nr.______/25.10.2018 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

pentru modificarea hotararii nr.76/30 august 2016 privind numirea reprezentantilor 

Consiliului Local al orasului Valenii de Munte in 

Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Valenii de Munte 
 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art.187 alin.(2) lit.b) si alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.36 alin.(2) lit.d) si alin.(6) lit.a), pct.3 din Legea administratiei publice 

locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

Tinand cont de cererea nr.71546/25.10.2018 a consilierului local Gajman Doru 

prin care solicita inlocuirea acestuia in Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc 

Valenii de Munte, din motive personale ; 

Propun numirea domnului/nei consilier __________________________________ 

care va face parte din Consiliu de Administratie al Spitalului Orasenesc Valenii de 

Munte. 

 

 Avand in vedere cele relatate propun spre aprobare prezentul proiect de hotarare. 

 

  

 

PRIMAR , 

   

Florin Constantin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

BIROUL A P L   

Nr.______/25.10.2018 

 

 

 

 

 

RAPORT  

 

 

privind modificarea hotararii nr.76/30 august 2016 privind numirea 

reprezentantilor Consiliului Local al orasului Valenii de Munte in 

Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Valenii de Munte 
 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art.187 alin.(2) lit.b) si alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.36 alin.(2) lit.d) si alin.(6) lit.a), pct.3 din Legea administratiei publice 

locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

            Tinand cont de cererea nr.71546/25.10.2018 a consilierului local Gajman 

Doru prin care solicita inlocuirea acestuia in Consiliul de Administratie al Spitalului 

Orasenesc Valenii de Munte, din motive personale ; 

 

Propunem numirea domnului/nei consilier _______________________________ 

care va face parte din Consiliu de Administratie al Spitalului Orasenesc Valenii de 

Munte. 

            Ca reprezentanti  ai Consiliului Local al orasului Valenii de Munte in Consiliul de 

Administratie al Spitalului Orasenesc Valenii de Munte, vor fi  : 

 - consilier local -  Raiciu Liliana Sanda 

- consilier local - _________________  

 

 Avand in vedere cele relatate propun spre aprobare prezentul proiect de hotarare. 

 

  

 

SEF BIROU A P L , 

 

Savulescu Mariana 

 

   

 


