
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud 
 

 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22 iulie 2010; 
 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba 
în Consiliul de administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 
 - raportul de specialitate al Direcţiei juridică şi administraţie publică nr. 8636/12.07.2010 la Proiectul de 
hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Aiud; 
 Luând în considerarea avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 – „Comisia administraţie publică 
locală, juridică şi ordine publică”.  
 Ţinând cont de rezultatul votului secret. 
 Având în vedere prevederile: 
 - art. 186 alin. (2) lit. ”b” şi alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 - art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului 
asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei 
unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile 
administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi 
pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către 
Primăria Municipiului Bucuresti. 
 În temeiul art. 97 şi 115 alin. (1) litera “c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 Art. 1 Se numesc reprezentanţii Consiliului judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Aiud, cu statut de membri, după cum urmează: 
 1. Orian Cornelia – director executiv adjunct la Direcţia dezvoltare şi bugete a Consiliului judeţean Alba; 
 2. Făgădar Cornelia – consilier superior la Compartimentul proiecte, lucrări publice din cadrul Direcţiei 
tehnice a Consiliului judeţean Alba. 
 Art. 2 Se numesc reprezentanţi ai Consiliului judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Aiud, cu statut de membri supleanţi, după cum urmează: 
 1. Opruţa Elena – şef serviciu - Serviciul buget – venituri din cadrul Direcţiei dezvoltare şi bugete a 
Consiliului judeţean Alba; 
 2. Bozdog Adela - consilier superior la Compartimentul contracte, programe sinteze din cadrul Direcţiei 
tehnice a Consiliului judeţean Alba. 
  

Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează: 
 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
 - Direcţiei de Sănătate Publică Alba; 
 - Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

- Persoanelor nominalizate în hotărâre; 
- Direcţiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba.  

 
   PREŞEDINTE,                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
 ION DUMITREL                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI            
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