
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind numirea reprezentan ilor Consiliului jude ean Alba în consiliul consultativ al Spitalului

Jude ean de Urgen  Alba Iulia i al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud

Consiliul jude ean Alba, întrunit în edin a ordinar  în data de 31 august 2006;
 Luând în dezbatere:
 - Expunerea de motive la proiectul de hot râre privind numirea reprezentan ilor Consiliului jude ean
Alba în consiliul consultativ al Spitalului Jude ean de Urgen  Alba Iulia i al Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud;
 - Raportul de specialitate al Direc iei juridic i cancelarie nr.9483/21.08.2006;
 - Adresa nr.2958/21.08.2006 a Autorit ii de S tate Public  a jude ului Alba.
 V zând:
 - Rezultatul votului secret;
 - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – Comisia juridic , ordine public i disciplin .
 Având în vedere prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul s ii;
 În temeiul art.109 i 120^7 din Legea administra iei publice locale nr.215/2001, cu modific rile i
complet rile ulterioare, adopt  prezenta:

HOT RÂRE

 Art.1 Doamna Negru  Liliana, director executiv al Direc iei juridic i cancelarie i doamna Orian
Cornelia, director executiv adjunct al Direc iei dezvoltare i bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului jude ean Alba, se numesc reprezentan i ai Consiliului jude ean Alba în consiliul consultativ al
Spitalului Jude ean de Urgen  Alba Iulia.

Art.2  Doamna Cr ciun Monica, consilier în cadrul Direc iei dezvoltare i bugete a Consiliului
jude ean Alba i domnul Popa Romulus, medic stomatolog se numesc reprezentan i ai Consiliului jude ean
Alba în consiliul consultativ al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.

 Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic :
  - Institu iei Prefectului – jude ul Alba;
  - Direc iei rela ii publice i informatic ;
  - Direc iei dezlvotare i bugete;
  - Direc iei juridic i cancelarie;
  - Autorit ii de S tate Public  a jude ului Alba;
  - Spitalului Jude ean de Urgen  Alba Iulia;

- Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud;
- Persoanelor nominalizate în hot râre.

    PRE EDINTE,
               ION DUMITREL

                                                                                                Contrasemneaz ,
                                                                                      p.SECRETAR AL JUDE ULUI
                                                                                                 LILIANA NEGRU
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