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             PROIECT  

 
HOTĂRARE  

privind desemnarea a doi reprezentanti ca si membri supleanti in Consiliul de 

Administrație al Spitalului orășenesc Rupea 

 

Consiliul Local al oraşului Rupea întrunit în şedinţă publica ordinara la data de 

30.03.2021 

 In conformitate cu: 

 prevederile Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Titlului VII art.186 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările la zi; 

 - prevederile art.I, pct.31 din O.U.G. nr. nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în domeniul sănătăţii; 

 - prevederile art.129 alin.(2) lit. d), alin.(7) lit.c) art.139 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

H O T Ă R A S T E  : 

  

  

Art.1. Se aprobă desemnarea ca si  membri supleanti ai consiliului local în Consiliul de 

administraţie al Spitalului Orășenesc Rupea, după cum urmează: 

____________________________ 

 

  

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al orasului Rupea, 

în termenul prevăzut de lege, Primarului, Instituţiei Prefectului - Judeţul Brasov  şi domnului/ 

doamnei consilier. 

  

  
 

 

      INITIATOR              contrasemneaza   

       PRIMAR                 SECRETAR General UAT  

Ing. Alexandru Opriș      jr. Roman Ioana Madalina  
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RAPORT DE APROBARE 

privind desemnarea a doi reprezentanti ca si membri supleanti in Consiliul de 

Administrație al Spitalului orășenesc Rupea 

 

 

 

 Avand in vedere faptul prin Hotararile Consiliului Local Rupea, nr. 68/28.10.2020 si 

respectiv 70/27.11.2020 prin care au fost desemnati reprezentantii Consiliului Local Rupea, 

in consiliul de administratie al Spitalului orasenesc Rupea, fara a fi desemnnati si menmri 

supleanti ai acestora  

 Avand in vedere Adresa Spitalului orasenesc Rupea prin care solicita desemnarea 

membrilor supleanti,  

 In conformitate cu: 

 prevederile Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Titlului VII art.186 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările la zi; 

 - prevederile art.I, pct.31 din O.U.G. nr. nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în domeniul sănătăţii; 

 - prevederile art.129 alin.(2) lit. d), alin.(7) lit.c) art.139 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare va rog sa desemnati 

2(doi) membri supleanti in Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Rupea.  

 

    

 

 

 

 

PRIMAR,  

  ING. OPRIS ALEXANDRU  

 


