CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 11
Din 31 ianuarie 2013
Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului
Ştei în Consiliul de Administra ie al Spitalului Orăşenesc Ştei.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate şi expunerea de motive,
înregistrate la nr. 220/2013 întocmite de d-na Blaga Rodica, consilier
Compartimentul Resurse Umane, Organizare i Salarizare din Primăria
oraşului Ştei, prin care propune desemnarea de către Consiliului local al
oraşului Ştei a 2 (doi) reprezentaţi, din care unul să fie economist, care să
facă parte din Consiliul de Administraţie a Spitalului orăşenesc Ştei, precum
şi a 2 (doi) supleanţi din care unul să fie economist (care să-i înlocuiască pe
reprezentanţii desemnaţi în cazul imposibilităţii a acestora de exercitare a
mandatelor conferite).
Văzând adresa cu nr. 30/22.01.2013 de la Spitalul Oră enesc
tei, înregistrată la sediul Primăriei ora ului tei sub nr. 174/22.01.2013.
inând cont de prevederile art. 186, alin (2), lit. „b” i alin (4) i
alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătă ii;
În temeiul art. 36, alin 2, lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, nr. 3, ale art.
art. 45 şi art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Ştei
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Reprezentanţii Consiliului local al oraşului Ştei în Consiliul de
Administraţie al Spitalului Orăşenesc Ştei sunt:
1. Dr. igan Ioana Maria, consilier local;
2. Ec. Barna Violeta Ecaterina, consilier local;
Art.2 – Membrii supleanţi, desemnaţi de către Consiliul local al
oraşului Ştei în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Ştei sunt:
1. Vulciu Ioan, consilier local;
2. Ec. Miara Horia Mugurel, consilier local;
(Membrii supleanţi îi înlocuiesc pe reprezentanţii desemnaţi în cazul
imposibilităţii acestora de exercitare a mandatelor conferite.)
Art. 3 – Pe data adoptării prezentei hotărâri se revoca HCL nr.
78/15.07.2010 Privind desemnarea reprezentan ilor Consiliului Local al
ora ului tei în Consiliul de Administra ie al Spitalului Oră enesc tei.
Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează Primarul oraşului Ştei, Spitalul Oră enesc
tei şi
Consilierului juridic al Consiliului local al oraşului Ştei.
Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;

-

Primarul oraşului Ştei;
Compartimentul Resurse Umane, Organizare
Salarizare;
Spitalul Oră enesc, tei;
Un exemplar la dosarul cu hotărâri
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