
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 

          PROIECT 
                                            
                                              HOTĂRÂREA NR. ________ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor  în consiliile de administraţie ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.11.2016; 
 Având în vedere raportul nr.182012/2016 întocmit de Serviciul Resurse Umane 
prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor  în consiliile de administraţie ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, modificată şi completată; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.3, art.45 alin.1 şi art.61 
alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1.Se aprobă modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.82/2012, în sensul înlocuirii dnei. Răpănoiu Carmen 
Luisa, în calitate de membru supleant în Consiliul de Administraţie al 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, cu dna. Pascu Nela Florina. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova şi Pascu Nela Florina vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
  

 
 

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,    PT. SECRETAR, 



  

Lia-Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 182012/15.11.2016 

 
PRIMAR 

LIA-OLGUŢA VASILESCU 
 

 
 
 
 
 
 
 

RAPORT 
 

privind modificarea H.C.L. nr. 82/2012 referitoare la componenţa consiliilor de administraţie ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova şi 

Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova  

 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 82/2012, s-a aprobat numirea 
membrilor în consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova şi Spitalului Clinic 
de Neuropsihiatrie Craiova. 

  În conformitate cu prevederile art. 187 alin. 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, membrii consiliului de 
administraţie pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt: 

 a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiilor de sănătate publică judeţene sau 
a municipiului Bucureşti, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătăţii sau 
al direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti; 

 b) 2 reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean ori consiliul local, după caz, respectiv de 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, din care unul să fie economist; 

 c) un reprezentant numit de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz; 
 d) un reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele clinice; 
 e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de 

invitat; 
 f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat. 
Potrivit art. 187 alin. 8 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, membrii consiliului de administraţie al 
spitalului public se numesc prin act administrativ de către instituţiile prevăzute la alin. (2), (3) şi 
(4).   

Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub numărul 167122/17.10.2016, 
Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova a solicitat 
modificarea componenţei consiliilor de administraţie ale celor trei unităţi sanitare cu paturi pentru 
care s-a transferat managementul asistenţei medicale către Consiliul Local al municipiului Craiova, 
urmare demisiei doamnei Răpănoiu Carmen Luisa. 
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Având în vedere cele prezentate, propunem în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 

republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, elaborarea proiectului de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 
82/2012, referitoare la componenţa Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova, în sensul înlocuirii doamnei Răpănoiu Carmen Luisa, în calitate de membru 
supleant, cu doamna Pascu Nela Florina. 

La data adoptării se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 82/2012. 

 
 
 
 
 
 

ŞEF SERVICIU, ÎNTOCMIT, 
PETRU-ALEXANDRU DUMITRESCU GEORGETA-VIORICA GLIGORIJEVIĆ 
 
 
 

 
VIZAT PENTRU LEGALITATE, 

c.j.Floricica Boangiu 
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Dat fiind faptul ca, prin Hotararea nr. 5912012 a Consiliului Local al Municipiului
Craiova, s-a aprobat preluarea ansamblului de atributii si r:ompetente, constand in
managementuil asistentei medicale, pentru Spitalul Clinic Municlipal "Filantropia" Craio\ra,
vel rugam sa aprobati modificarea intervenita in componenta consiliului de administratie,
prin demisia d-nei Rapanoiu Carmen Luisa, avand calitatea de membru supleant clin
partea Consiliului Local al Municipiului Craiova si inlocuirea acesteia cu d-na Pascu Nela
FlrePin2.
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