
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.11/2009 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru în Consiliul 

consultativ  al Centrului de Asistenţă Medico - Socială Codăeşti  
 
 având în vedere  expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui privind 
propunerea de desemnare a reprezentantului Consiliului  judeţean Vaslui ca membru în Consiliul 
consultativ al Centrului de Asistenţă Medico - Socială Codăeşti; 
 în baza dispoziţiilor art.3 alin. (3)  din anexa  la Hotărârea Guvernului nr.412/2003 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-
sociale; 

în conformitate cu rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal din data de  30  
ianuarie 2009; 

în temeiul art.97 şi art.104 alin. (1) lit. “f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul Judeţean Vaslui, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Articol unic – Doamna Bejenaru Minodora  – referent – reprezentant  al Consiliul judeţean 
Vaslui, se desemnează ca membru în Consiliul consultativ  al Centrului de Asistenţă Medico - Socială 
Codăeşti. 

                Vaslui, 30 ianuarie 2009 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                                    Contrasemnează: 
                                                                                                                                      Secretarul  judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                              Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

E X P U N E R E   D E   M O T I V E 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru în 

Consiliul consultativ  al Centrului de Asistenţă Medico - Socială Codăeşti  
 
 Prezentul proiect de hotărâre este iniţiat ca urmare a aplicării prevederilor  art.3 alin. (3)  din 
anexa  la Hotărârea Guvernului nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, 
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale,  potrivit  căruia  în realizarea 
atribuţiilor sale directorul unităţilor de asistenţă medico-sociale este sprijinit de un consiliu consultativ 
compus din 5 membri desemnaţi după cum urmează:  
    a) un reprezentant al autorităţii administraţiei publice locale prin a cărei hotărâre a fost 
înfiinţată unitatea de asistenta medico-socială; 
    b) un reprezentant al direcţiei de sănătate publica judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; 
    c) un reprezentant al direcţiei generale de munca şi solidaritate socială judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti; 
    d) un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; 
    e) un reprezentant al societăţii civile. 

Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor legale mai sus prezentate, Centrului de Asistenţă 
Medico - Socială Codăeşti, prin adresa nr.287/19.01.2008 solicită desemnarea unui reprezentant al 
consiliului judeţean, care va avea calitatea de membru în consiliul  consultativ  al acestei instituţii 
publice specializate.   

Luând în considerare cele mai sus prezentate, propun ca în consiliul consultativ al Centrului de 
Asistenţă Medico - Socială Codăeşti să fie desemnat ca membru – reprezentant al Consiliului judeţean 
Vaslui doamna Bejenaru Minodora  – referent în cadrul biroului contabilitate.  

Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe 
care-l supun spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră în forma prezentată. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

 
 


