
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 

HOT|RÂRE 
 

privind aprobarea componen]ei Consiliului de Administra]ie din cadrul   
Spitalului or\[enesc T`rgu Neam] 

 
Consiliul Local al ora[ului Tirgu Neam], jude]ul Neam]; 
Av^nd in vedere prevederile art. 186, alin. 1 [i 2 din legea nr. 95/2006 privind reforma `n 

domeniul s\n\t\]ii, astfel cum a fost modificat\ prin OUG 48/2010 privind modificarea [i completarea 
unor acte normative din domeniul s\n\t\]ii `n vederea descentraliz\rii; 

Lu^nd act de propunerile `nregistrate sub nr. 18846/27.07.2010 (DSP Neam]), 19818/06.08.2010 
(Colegiul medicilor Neam]), 19002/28.07.2010 (Ordinul Asisten]ilor Neam]) [i 19518/03.08.2010 
(Sindicatul sanitas); 

V\z^nd  expunerea de motive inaintat\ de Primarul ora[ului Tirgu Neam] [i Raportul de 
specialitate al Biroului  Juridic contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Ora[ului 
T`rgu Neam], prin care se propune aprobarea componen]ei Consiliului de administra]ie; 

Date fiind rapoartele de avizare `ntocmite de c\tre comisiile de specialitate; 
 In temeiul art. 36, alin. 2 lit. a, ale art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 3, art. 45 alin. 1 [i ale art. 117, alin. 
1, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administra]ia public\ local\ republicata, cu modific\rile [i 
complet\rile ulterioare; 

HOT|R|{TE: 
 
Art. 1. Aprob\ componen]a Consiliului de Administra]ie din cadrul Consiliului Local al ora[ului 

T`rgu Neam], conform Anexei 1 la prezenta hot\r^re [i parte integrant\ a acesteia.. 
 Art. 2. Aproba membrii suplean]i, `n conformitate cu prevederile art. 186, alin. 4 din legea 
95/2006, conform, anexei 2 la prezenta hot\r^re [i parte integrant\ a acesteia. . 

Art. 3. Consiliul de Administra]ie `n componen]a mai sus stabilit\ se va `ntruni [i va `ndeplini 
atribu]iile stabilite de legisla]ia `n vigoare. 

Art. 4  Serviciul juridic-contencios, administra]ie local\, autoritate tutelar\, resurse umane, 
control comercial din cadrul aparatului de specialitate al ora[ului T`rgu Neam] va lua m\surile 
corespunz\toare pentru ducerea la `ndeplinire a prevederilor prezentei hot\r^ri. 

Art. 5. Secretarul ora[ului T`rgu Neam] va asigura publicitatea [i comunicarea prezentei hot\r^ri 
tuturor institu]iilor [i persoanelor interesate. 
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