
ROMANIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la numirea reprezentantului în Consiliul de Administraţie  

al Spitalului de Pneumoftizologie Aiud   

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- cererea nr. 18286 din 5 octombrie 2017 a domnului Gheorghe VIERU cu privire la 

eliberarea din calitatea de membru din Consiliul de Administraţie al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud; 

- referatul nr. 20839 din 9 noiembrie 2016 al Biroului resurse umane cu privire la 

numirea unui reprezentant în consiliul de administraţie al Spitalului de Pneumoftizologie Aiud. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare 

- art. 187 alin. 2 lit. c, art. 187 alin. 5 şi art. 187 alin. 8 din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 alin. 2 şi anexa 2 pnct. 10 din H.G. 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 Bucureşti, cu modificările si completările ulterioare 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, emit prezenta  

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Constat încetarea calităţii de membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, a domnului dr. Gheorghe VIERU. 

Art. 2. Numesc cu statut de membru, pe domnul dr. Dan PAHONŢU în Consiliul de 

Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, pe locul devenit vacant ca urmare a 

demisiei domnului Gheorghe VIERU.  

Art. 3. Numesc cu statut de membru supleant, pe doamna Luminiţa SÂNTIMBREAN în 

Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud,  pe locul devenit vacant ca 

urmare a numirii domului dr. Dan Pahonţu în calitate de membru al aceluiaşi consiliu de 

administraţie. 

Art. 4. Prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 342 din 12 iulie 

2010 cu privire la numirea unui reprezentant în Consiliul de Administraţie al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, îşi încetează aplicabilitatea la data emiterii prezentei dispoziţii. 

  

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Consiliului de 

Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, persoanelor nominalizate, Direcţiei 

juridice şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL           Vasile BUMBU   

 

 

Nr. 633 

Alba Iulia,  9  noiembrie 2017  




