pentru modificarea HCL nr.99/05.08.2010 privind
constituirea consiliului de administratie al
Spitalului Orasenesc „ ban Lascar" Comfinesti
Consiliul Local at orasului Comanesti, judetul Bacau;
Avcind in vedere
- Referatul nr.44851/20.09.2012 al d-nei Cerasela Ciobanu, SS' Birou Juridic din
cadrul Orasului Comanesti, privind modificarea componentei consiliului de administratie al
Spitalului Orasenesc „loan Lascar" Conianesti, prin schimbarea reprezentantilor Consiliului
Local si a reprezentantului Primarului orasului Comanesti;
- Dispozitia tic. 1169/22.08.2012 privind numirea in functia de manager interimar al
Spitalului Orasenesc Joan Lascar" Comanesti a d-lui Lucas Mihaita;
- Adresa nr.3995/19.09.2012 inregistratA la sediul institutiei noastre sub
nr.44873/21.09.2012 prin care conducerea Spitalului orasenesc Joan Lascar" Comanesti
solicita numirea reprezentantilor AutoritAtii locale in consiliul de administratie descompletat
prin demisia unor membri;
In conform itate cu prevederile: art. 186 alin 2, lit.b din Legea nr.95/2006 privind
reforma in domeniul sanatatii, modificata;
jinand cont de rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local;
In temeiul art.36, alin.2, lit.d si al art.45 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
adopta urmatoarea

Art.! Consiliul Local Comariesti aproba modificarea HCL nr.99 din 05.08.2010
privind constituirea consiliului de administratie in caclrul Spitalului orasenesc Joan Lascar"
Comanesti, prin inlocuirea d-lui Lucas Mihaita cu d-1 driurca Laurian ca reprezentant din
partea Consiliului Local.
Art.2 Consiliul de administratie al Spitalului orasenesc Joan Lascar" Comanesti va
avea urmatoarea componentd:
Doi reprezentanti din partea Directiei de Sanatate Publica Bacau:
- d-na dr. Marcu Dana
- d-na dr. Cruceanu Raluca
Doi reprezentanti numiti din partea Consiliului Local Conianesti:
- d-1 dr. Jura Laurian
- d-na Stoica Elena

Un reprezentant numit din partea Primarului orasului Comanesti:
- d-na dr. Ivan Gabriela Dacia
Un reprezentant al Colegiului Medicilor din Romania, cu statut de invitat:
- d-na Ionescu Milena
Un reprezentant al ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor
Medicali din Romania, cu statut de invitat:
- d-na dr. Chicea Minodora
Un reprezentant al sindicatului legal constituit in unitate, cu statut de invitat:
- d-na Dobritoiu Iulia
Membrii supleanti ai consiliului de administratie:
- d-na dr. Dancau Ana — DSP BacAu
- d-na dr. Cretu Aurora — DSP Bacau
Art.3 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Bacau,
Primarului orasului ComAnesti, Spitalului ordsenesc Joan Lascdr" ComAnesti si tuturor
Directiilor, Serviciilor si Compartimentelor interesate din cadrul Orasului Comanesti, pentru
ducere la indeplinire.
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Contrasemneazi,
Secretar
jurist Daniela Chirila

