
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                              

                                                                                                  
H O T Ă R Â R E 

                                                                            
cu privire la: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Olt  
                   în consiliul etic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

 
 

   Având în vedere:  
 

         -   Expunerea  de  motive nr. 7564/17.08.2011 cu  privire la Proiectul  
de hotărâre nr. 7565/17.08.2011; 

-  adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr. 15622/30.06.2011 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 6134/30.06.2011;   

- Raportul Serviciului juridic – contencios din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt nr. 7566/17.08.2011; 

-  Raportul nr. 7722/23.08.2011 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, 
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte; 

- Raportul nr. 7718/23.08.2011 al Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii; 

- Raportul nr. 7720/23.08.2011 al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ; 

- Raportul nr. 7721/23.08.2011 al Comisiei pentru muncă, protecţie 
socială, activităţi sportive şi de agrement; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 101/28.08.2008 cu 
privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în 
Consiliul Etic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina ;    

- prevederile art. 185 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 



 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1209/2006 pentru aprobarea 
componenţei şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în cadrul 
spitalelor publice. 

 
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Jude ţean Olt adopt ă prezenta  h o t ă r â r e 
 
 Art. 1.  Domnul PURCĂRIN Emil – consilier juridic în cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, se desemnează în calitate de 
reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în consiliul etic al Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slatina, pentru o perioadă de 3 ani.              

  Art. 2.  Prezenta hotărâre se comunică domnului PURCĂRIN Emil, 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt  şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt. 
 

 
P R E Ş E D I N T E  

                                      Paul STĂNESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                          SECRETAR AL JUDE ŢULUI 
                                                                                     Marin DOBRE 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
Slatina, 25.08.2011 
Nr. 90 
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