
 1 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL BACĂU  

MUNICIPIUL ONEŞTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
H O T Ă R Â R E  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.58/11 iulie 2012 
privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Oneşti în cadrul Consiliului de 

Administraţie al Spitalului Municipal Oneşti 
 
 
Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 08 august 2012;  
 
Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – Laurenţiu 

Victor Neghină, Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţiei Publice-Juridic şi 
Avizul Comisiei pentru ştiinţă, protecţie socială, învăţământ, cultură, culte, tineret, sport 
şi agreement, sănătate şi conservarea monumentelor şi al Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor; 

 
Având în vedere:  
- prevederile art.186, alin.(1) şi (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării;  
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.529/2010 pentru aprobarea menţinerii 

managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au 
desfăşurat faze pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se 
menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi 
la Primăria municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru 
care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei 
publice locale şi către Primăria municipiului Bucureşti;  

 
 
În temeiul prevederilor art.36, alin.6, lit.a, pct.3 şi ale art.45 din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, Republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

Art.1 – Se aprobă înlocuirea d-nei ANTOHE-MARICA LOREDANA, 
membru în Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Oneşti cu d-na 
ALEXE CORINA, membru supleant, ca reprezentanţi ai Consiliului Local Oneşti în 
cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Oneşti.  
 

 Art.2 – Celelalte dispoziţii ale Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.58/11 
iulie 2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Oneşti în cadrul 
Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Oneşti rămân neschimbate. 
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Art.3 – Prezenta hotărâre se va comunica:  
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău;  
- Primarului Municipiului Oneşti;  
- Spitalului Municipal Oneşti; 
- persoanelor nominalizate. 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Florian Constantin 

  
 

         
         Contrasemnează,  

         Secretarul Municipiului,  
     Cons. Jur. Daniel Spânu 

Nr.72 
din 08 august 2012 
SD/JRS 

 


