ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI INEU

HOTĂRÂREA NR.79
Din 29.06.2012
Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Ineu in
Consiliul de administratie al Spitalului Orasenesc Ineu și revocarea Hotărârii
nr. 98/30.07.2010
Consiliul Local al oraşului Ineu, întrunit în şedinţă ordinară în data de
29.06.2012
Având în vedere :
- initiativa si expunerea de motive nr. 9.944/22.06.2012 a domnului jr.
CĂLIN - ILIE ABRUDAN-primarul orasului Ineu;
- Hotărârea nr. 98/30.07.2010 adoptata de catre Consiliul Local Ineu;
- referatul nr.9.943/22.06.2012 al d-lui jr. Faur Ioan; consilier - Direcția
economică din cadrul Primăriei orasului Ineu;
- prevederile art. 186, alin. 1, alin. 2, lit. b) si alin. 4 din Legea nr. 95/2006
privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile art. 36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ineu;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se desemneaza reprezentanţii Consiliului Local al Orasului Ineu în
Consiliul de administraţie al Spitalului Orasenesc Ineu, după cum urmează:
-d-l ec. NOGEA ADRIAN-CĂLIN – viceprimar al oraşului Ineu;
-d-na ec. STRĂUȚ ADRIANA – director executiv Direcţia economică.
ART.2. Se desemneaza reprezentanţii supleanti ai Consiliului Local al
Orasului Ineu în Consiliul de administraţie al Spitalului Orasenesc Ineu, după cum
urmează:
-d-l prof. GHIURA CRISTIAN – consilier local ;
-d-na ec. ȘERAN FLORICA - consilier Direcţia economică;

ART.3. Se revocă Hotărârea nr. 98/30.07.2010 adoptata de catre Consiliul
Local Ineu.
ART.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
persoanele nominalizate la art. 1 şi la art. 2 si se va comunica cu :
- Institutia Prefectului – Judetul Arad;
- Primarul oraşului Ineu;
- Spitalul Orasenesc Ineu;
- Directia Economica;
- persoanele nominalizate la art. 1 şi la art. 2.;
- Secretar.
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