
 
Dosar III-E-5  
COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                              ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 

                  CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                     HOTARAREA NR. 259     

                                    din 27 octombrie 2020 
 

privind: numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de 
Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila  

 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 27 octombrie 2020; 

Avand in vedere: 

Referatul de aprobare al  Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 

Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Braila nr.3247/21.10.2020 inregistrata la Consiliul 

Judetean Braila sub nr. 21100/21.10.2020; 

Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios, la proiectul de 

hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de 

Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila ca membri titular si membri supleanti; 

Vazand avizele Comisiei de administratie publica locala, juridica, relatii publice, 

integrare, relatii internationale, Comisiei de buget finante, administrarea domeniului public si 

privat al judetului si Comisiei de sanatate si protectie sociala; 

Avand in vedere rezultatul votului secret exprimat de consilierii judeteni asa cum rezulta 

din procesul verbal de numarare a voturilor; 

In conformitate cu dispozitiile art. 187 alin. 1 si 2  din Legea privind reforma în domeniul 

sănătăţii nr. 95/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art.173, alin.5, lit.”c” si art.176  din Ordonanţa de urgenţă  

nr. 57/2019 privind  Codul administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,  

 

H O T A R A S T E: 

Art.1 – Domnul Dobrota Marius-Valentin (economist) si domnul Abaseaca Mihai Gabriel 

- membri titulari, domnul Dumitru Aurel si domnul Negru Marius-Catalin – membri supleanti, se 



numesc reprezentanti ai Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Braila.  

Art. 2  – Pentru activitatea desfasurata in calitate de membri ai Consiliului de 

administratie , reprezentantii Consiliului Judetean Braila beneficiaza de o indemnizatie lunara 

de 1% din salariul managerului 

Art. 3 – Cu data prezentei hotarari, prevederile Hotararii Consiliului Judetean Braila  

nr.130/22 iulie 2016, precum si a Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 84/30 mai 2018 isi 

inceteaza aplicabilitatea 

Art.4 - Prezenta hotarare se va comunica prin intermediul Compartimentului cancelarie 

si arhiva, din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios celor interesati. 

 

Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform 

procesului verbal de numarare a voturilor. 

 

 

            PRESEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZA 

                                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                  DUMITREL PRICEPUTU       

 


