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HOTĂRÂREA 
R. 52 

 

din 29 iunie 2011 
 

privind aprobarea desemnării unor membri în consiliul de administraţie al  
Spitalului Sovata  - 
iraj 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând Protocolul de predare – preluare cu 
nr. de înregistrare 3721/10.06.2011, încheiat între Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului şi 
Consiliul Local al oraşului Sovata, Hotărârea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 
5/14.01.2011, privind predarea managementului asistenţei medicale a Centrului de sănătate Miercurea 
Nirajului către Consiliul Local al oraşului Sovata, în vederea reorganizării acesteia prin comasare, ca 
secţie exterioară a Spitalului Sovata  - Niraj, H.G. 540/2011, privind aprobarea transferului 
managementului asistenţei medicale al Centrului de sănătate Miercurea Nirajului de la Consiliul Local 
al Oraşului Miercurea Nirajului la Consiliul Local al Oraşului Sovata, desfiinţarea şi reorganizarea 
unor unităţi sanitare din judeţul Mureş şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru 
administraţie publică, juridică, programe economico – sociale  - industriale, buget – finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi 
urbanism,    

În conformitate cu prevederile art. 186 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. (2) litera “d” alin. (6) litera “a” pct. 3 
din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
republicată, 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată, 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

Art. 1. Se numesc în Consiliul de administraţie al Spitalului Sovata  - Niraj următorii 
consilieri locali: 

 - Tóth Sándor 
 - Nagy Imre 
Art. 2. Primarul, secretarul oraşului şi consilierii nominalizaţi în art. 1 din prezenta hotărâre 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului, Spitalului Sovata – Niraj, celor interesaţi şi la cunoştinţă publică. 
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