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ROMÂNIA                                  Avizat de legalitate 
JUDEŢUL SĂLAJ                              Secretarul general al comunei, 
COMUNA CRASNA                                              Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL           

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administraţie 

al Spitalului de boli cronice Crasna 
 

Consiliul local al comunei Crasna; 
 Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare a primarului nr….., raportul compartimentului de resort nr….. şi 
avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 

- Adresa cu nr……… a Spitalului de boli cronice Crasna; 
-  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; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor consiliului local în Consiliul de administraţie  
al Spitalului de boli cronice - Crasna, după cum urmează: 

- …………………….. – consilier local – membru titular 
- …………………….. – consilier local –membru titular 
- …………………….. – consilier local – membru supleant 
- …………………….. – consilier local – membru supleant. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Spitalul de boli cronice Crasna. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
 -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 
 -Primar; 

-Spitalul de boli cronice Crasna; 
 -Persoanei desemnate la art.1.; 
 - site: www.primariacrasna.ro. -  Monitorul oficial local; 
 -Dosar Hotărâri. 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
Voturi: pentru:............... 

împotrivă........ 
abţineri............. 

 

http://www.primariacrasna.ro/
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr. 

 

R E F E R A T  D E  A P R O B A R E  
 

Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie 
 al Spitalului de boli cronice Crasna 

 
 

 
 Având în vedere 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 şi prevederile art.I, pct.31 din O.U.G. nr. nr.48/2010  pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii; 

 Propun aprobarea proiectului de hotărâre iniţiat. 

 
PRIMAR, 

                                                       KOVACS ISTVAN 
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ROMÂNIA          APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 
COMUNA CRASNA        KOVACS ISTVAN 
Nr. 
 

R A P O R T  
 
Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al 

Spitalului de boli cronice Crasna 
 

 
 

În conformitate cu prevederile Titlului VII art.186 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi 

completările la zi, este necesară adoptarea unei hotărâri cu privire la desemnarea a 

doi membri titulari și doi membri supleanți din partea consiliului local în consiliul de 

administrație la Spitalului de boli cronice Crasna. 
Am analizat proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Crasna, şi am 

constatat că acesta este necesar și oportun. 

 În conformitate cu prevederile 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, propun adoptarea proiectului 

de hotărâre  în forma prezentată. 

 
Secretar general, 

Lazar Veturia 
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