
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

                                                                           R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind desemnarea consilierilor jude eni în consiliul consultativ al Spitalului jude ean de urgen

„Constantin Opri ” i al Spitalului de boli infec ioase, dermato-venerice i psihiatrie Baia Mare

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei juridice i administra ie public  precum i avizul favorabil al comisiei de specialitate;

În baza prevederilor art. 186 din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul s ii;
 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) punctul 3 i art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administra iei
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se desemneaz  în consiliul consultativ al Spitalului jude ean de urgen  „Constantin Opri ”:
  1. Marinel Kovacs  – consilier jude ean;
  2. Teodor Ardelean - specialist în finan e publice;

Art.2.  Se desemneaz  în consiliul consultativ al Spitalului de boli infec ioase, dermato-venerice i
psihiatrie Baia Mare:

1. Deac Alexandru – consilier jude ean
  2. C lin Matei     - specialist în finan e publice.

Art. 3. Începând cu data adopt rii prezentei se abrog  Hot rârile Consiliului jude ean Maramure  nr.
76/ 2004 i 65/ 2006.

Art.4. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Spitalului jude ean de urgen  „Constantin Opri ”;
- Spitalului de boli infec ioase, dermato-venerice i psihiatrie Baia Mare;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Reprezentan ilor desemna i.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 20 voturi  „pentru” i 9 ab ineri în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din data de 15 iulie 2008.

PRE EDINTE,
Mircea Man
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