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HOTĂRÂRE 
privind numirea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 
 

 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 4 iulie 2012; 
 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului 
Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 
 - raportul de specialitate al Direcţiei juridică şi administraţie publică nr. 7962/28.06.2012 la 
Proiectul de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de 
administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 
         Văzând: 

- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – „Sănătate şi protecţie socială”; 
- 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. Domnul Aitai Marian Florin, director executiv al Direcţiei dezvoltare şi bugete, se numeşte 
reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Aiud, cu statut de membru, pe locul devenit vacant ca urmare decesului doamnei 
Orian Cornelia. 
 
         Art.2. Prevederile articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.108 din 22 iulie 2010 
privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Aiud, se modifică în mod corespunzător. 
 
 Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează: 



 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
 - Autorităţii de Sănătate Publică Alba; 
 - Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

-  Domnului Aitai Marian Florin;  
- Direcţiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba.  

 
 
 
 
 
 
 
 
   PREŞEDINTE,                                                               CONTRASEMENEAZĂ, 
 ION DUMITREL                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI            

                                                                                   MARIANA HURBEAN 
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