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*7 AVIZAT MANAGER, 
Dr. Irina Minescu

Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație 
al Spitalului de Psihiatrie Voila 

unitate sanitară subordonată Administrației Publice a Municipiului Câmpina

CAP.I DISPOZIȚII GENERALE»

Art.1. Potrivit prevederilor art.187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății - republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul spitalului 
funcționează un Consiliu de Administrație.
Art.2. Consiliul de Administrație este organizat și își desfășoară activitatea în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.

CAP. II CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.3. (1) Consiliul de administrație al Spitalului de Psihiatrie Voila, unitate sanitară 
subordonată Consiliului Local al Municipiului Câmpina, se constituie din 5 membri, 
desemnați după cum urmează:

■ 2 (doi) reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică a Județului Prahova;
■ 2 (doi) reprezentanți numiți de Consiliul Local al Municipiului Câmpina, din rândul 

consilierilor locali, din care unul să fie economist;
■ un reprezentant numit de Primar;
■ un reprezentant al Colegiului Medicilor din România, filiala Prahova, cu statut de 

invitat;
■ un reprezentant al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 

Asistenților Medicali din județul Prahova , cu statut de invitat.
Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în spital, afiliat federațiilor 

sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel național/de ramură 
sanitară, participă ca invitat permanent la ședințele Consiliului de administrație. 
Managerul participă la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot.

(2) Membrii Consiliului de administrație al Spitalului de Psihiatrie Voila se 
numesc prin act administrativ emis de către instituțiile menționate la art.3 (1), la solicitarea 
spitalului.

(3) Instituțiile menționate la art.3 sunt obligate să își numească și supleanți în 
Consiliul de administrație al spitalului.

(4) Consiliul de administrație are un secretar propus de către Manager și validat în 
ședința Consiliului de administrație.
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Art.4. (1) Membrii Consiliului de administrație și supleanții, au obligația de a depune 
declarația de avere și declarația de interese cu privire la incompatibilitățile prevăzute de 
lege, în termen de maximum 30 zile de la numirea în Consiliul de administrație al spitalului.

(2) Declarația de interese va fi actualizată ori de cate ori intervin modificări, 
actualizarea făcându-se în termen de maximum 30 de zile de la data modificării respective 
și îi revine, ca responsabilitate, fiecărui membru.

(3) Declarațiile se vor afișa pe site-ul spitalului.
(4) Dispozițiile art. 178 alineatul (1) lit. f) referitoare la incompatibilități, ale art. 178 

alin. (2) referitoare la conflictul de interese și ale art. 178 alin. (5) din Legea 95/2006 cu 
modificările și completările ulterioare se aplică în mod corespunzător și membrilor consiliului 
de administrație, astfel:

4 Este incompatibilă calitatea de membru în Consiliul de administrație cu 
exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control ale unui 
partid politic, atât la nivel național, cât și la nivel local;

4 Constituie conflict de interese:
a) deținerea de părți sociale, acțiuni sau interese la societăți reglementate de 

Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori 
organizații nonguvernamentale care stabilesc relații cu caracter patrimonial cu 
spitalul la care persoana în cauză exercită funcția de manager. Dispoziția de 
mai sus se aplică și în cazurile în care astfel de părți sociale, acțiuni sau 
interese sunt deținute de către soțul/soția, rudele ori afinii până la gradul al IV- 
lea inclusiv ai persoanei în cauză;

b) deținerea de către soțul/soția, rudele persoanei care are calitatea de membru 
în Consiliul de administrație, ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai 
acestuia, a funcției de membru în comitetul director, șef de secție, laborator 
sau serviciu medical sau a unei alte funcții de conducere, inclusiv de natură 
administrativă, în cadrul spitalului;

c) alte situații decât cele prevăzute la lit. a) și b) în care persoana care are 
calitatea de membru în Consiliul de administrație, sau soțul/soția, rudele ori 
afinii acesteia până la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes de natură 
patrimonială care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor 
de membru în Consiliul de administrație al spitalului.

(5) Membrii Consiliului de administrație răspund, în condițiile legii, pentru toate 
prejudiciile cauzate spitalului ca urmare a încălcării obligațiilor referitoare la incompatibilități 
și conflict de interese.

(6) Nerespectarea obligației de înlăturare a motivelor de incompatibilitate sau de 
conflict de interese apărute ca urmare a numirii în Consiliul de administrație are ca efect 
încetarea de drept a actului administrativ de numire în funcție a respectivului membru al 
Consiliului de administrație.

Art.5. (1) Ședințele consiliului de administrație sunt conduse de un președinte, ales cu 
majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.
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(2) In caz de absență a Președintelui de ședință, acesta va delega un 
membru al Consiliului de administrație în vederea conducerii lucrărilor.

CAP. III ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE

Art.6. (1) Consiliul de administrație al spitalului se întrunește lunar sau ori de câte ori este 
nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi, a președintelui sau a managerului, și ia deci
zii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(2) Ședințele Consiliului de administrație sunt statutare în prezența a cel puțin 3 
(trei) din numărul total de membri, iar în cazul în care cvorumul nu este întrunit, ședința se 
reprogramează într-un termen de cel mult 15 zile calendaristice cu aceeași ordine de zi.

(3) Hotărârile Consiliului de administrație se adoptă cu votul a cel puțin jumătate 
plus unu din numărul de membri cu drept de vot.

(4) în cazul în care unul din membri nu poate participa la ședință, are obligația de a 
anunța în scris acest fapt, în vederea înlocuirii lui de către un supleant.

Anunțarea se va face pe adresa de email a Președintelui Consiliului de 
administrație, cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru întrunirea 
Consiliului de administrație.

(5) Convocarea Consiliului de administrație precum și transmiterea documentelor 
care alcătuiesc ordinea de zi a ședinței, se va face cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare 
înainte de data ședinței ordinare.

(6) Convocarea ședințelor extraordinare se face prin dispoziție a Președintelui cu 
cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare, prin secretarul Consiliului de administrație, și se dezbat 
numai materialele înscrise pe ordinea de zi.

(7) Convocarea se face prin adresă scrisă, transmisă prin fax sau prin poșta 
electronică de către secretarul Consiliului de administrație, la solicitarea Președintelui sau a 
Managerului.

Art.7. (1) Subiectele stabilite pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de administrație, pot 
fi propuse de către Președintele de ședință, de către unul din membri sau de către Mana
gerul spitalului. Fiecare material supus dezbaterii se va încheia cu propuneri concrete,care 
să cuprindă măsurile propuse, termenele de soluționare și responsabilitățile privind rea
lizarea, toate acestea stând la baza hotărârii ce se va adopta de către Consiliul de adminis
trație.

(2) în cazul în care propunerea supusă dezbaterii poate avea soluții diferite, se vor 
elabora mai multe variante menționându-se soluțiile la care pot opta membrii Consiliului de 
administrație.

(3) Ședințele ordinare se pot încheia după dezbaterea și a altor probleme de interes 
pentru spital. La ședință se dezbat numai chestiunile înscrise pe ordinea de zi. în situația în 
care, pe ordinea de zi apare punctul DIVERSE, se vor menționa subiectele avute în vedere 
la acest punct, și documentația aferentă.
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(4) Cei care propun subiecte pe ordinea de zi, au obligația de a transmite 
aceste propuneri secretarului consiliului, cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de 
data stabilită pentru întrunirea Consiliului de administrație.

(5) Managerul spitalului va asigura, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la 
solicitare, prin secretarul consiliului, punerea la dispoziția membrilor Consiliului de 
administrație, a tuturor documentelor necesare analizării situației curente a activității 
spitalului.

(6) La începutul fiecărei ședințe, Președintele de ședință va supune la vot ordinea de 
zi.

(7) Consiliul de administrație are registru propriu de evidență, stampilă și registrul 
pentru decizii/hotărâri, precum și rubrică dedicată Consiliului de administrație pe site-ul 
spitalului, cu asigurarea anonimizării semnăturilor, iar documentele elaborate de Consiliul 
de administrație vor fi scanate în vederea arhivării de către spital.

(8) în situația în care prevederile legale impun diverse restricții, activitatea Consiliului 
de administrație se poate desfășura on-line prin folosirea echipamentelor informatice sau 
prin folosirea poștei electronice (e-mail), la adresele menționate de membrii Consiliului de 
administrație.

CAP. IV ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI

Art.8. (1) Consiliul de administrație are rolul de a dezbate și aproba principalele probleme 
de strategie, de organizare și funcționare ale spitalului, iar în exercitarea atribuțiilor sale, 
adoptă Hotărâri.

(2) Consiliul de administrație are următoarele atribuții:
> Aprobă proiectul planului strategic și propunerile de modificare sau completare ale 

acestuia;
> Avizează bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, precum și situațiile financiare 

trimestriale și anuale;
> Organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager în baza regulamentului 

aprobat prin act administrativ al primarului Municipiul Cîmpina;
> Aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de 

servicii medicale ale populației și documentele strategice aprobate de Ministerul 
Sănătății;

> Avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii și orice 
achiziție directă care depășește suma de 50.000 lei;

> Analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director și 
activitatea managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;

> Propune revocarea din funcție a managerului și a celorlalți membri ai comitetului 
director în cazul în care constată existența situațiilor prevăzute la art. 178 alin. (1) și 
la art. 184 alin. (1);
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> Poate propune realizarea unui audit extern asupra oricărei activități desfășurate în 

spital, stabilind tematica și obiectul auditului. Spitalul contractează serviciile 
auditorului extern în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare;

> Aprobă propriul regulament de organizare și funcționare, în condițiile legii;
> Exercită orice alte atribuții care îi revin potrivit altor reglementări legale, în limita 

competențelor.

Art.9. Membrii Consiliului de administrație al spitalului prezenti la ședință, beneficiază de 
o indemnizație lunară de maximum 1 % din salariul Managerului, cu excepția consilierilor 
locali.

CAP. V ELABORAREA Șl ORGANIZAREA EVIDENȚEI DOCUMENTELOR CONSILIULUI 
DE ADMINISTRAȚIE

Art.10. (1) Prin intermediul secretariatului, membrilor Consiliului li se vor transmite:
- convocatorul care va cuprinde: data, ora și locul de desfășurare a ședinței;
- ordinea de zi a acesteia;
- mapele cu materialele ce vor fi supuse discuției.

(2) Ordinea de zi va fi stabilită de către persoanele care au convocat ședința 
Consiliului de administrație.

(3) Dezbaterile din ședințele Consiliului de administrație vor fi consemnate în scris 
în procesul verbal de ședință, după încheierea dezbaterilor, membrii Consiliului de 
administrație semnând procesul verbal de ședință.

Art.11. Hotărârile Consiliului de administrație vor fi înregistrate în registrul de hotărâri și 
vor fi comunicate celor interesați prin publicarea pe site-ul spitalului. Hotărârile Consiliului 
de administrație vor fi semnate de către Președinte și contrasemnate de secretar.

Art.12. (1) Secretarul Consiliului de administrație are următoarele atribuții: 
înregistrează, păstrează și arhivează tuate documentelor legate de 

activitatea Consiliului de administrație;
asigură publicarea pe site-ul spitalului a Hotărârilor Consiliului de administrație; 
asigură convocarea ședințelor ordinare sau extraordinare;
redactează și transmite convocatorul de ședință și documentele ce au legătură 

cu punctele de pe ordinea de zi a ședinței;
redactează proceselor verbale ale ședințelor;
îndeplinește orice alte sarcini transmise de Consiliul de administrație, în 

legătură cu activitatea acestuia și în limita competențelor;
urmărește și informează Președintele de ședință asupra stadiului întocmirii 

materialelor ce urmează a fi supuse dezbaterii.
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(2) în cazuri justificate, membrii Consiliului de administrație, pot invita în vederea 
consultării specialiști din cadrul spitalului, care au obligația de a le pune la dispoziție 
toate informațiile și documentele interne necesare bunei funcționări a Consiliului de 
administrație, în condițiile legii.

(3) Punctele de vedere exprimate de specialiști au rol consultativ și nu exced 
competențele legale în administrarea spitalului de către Comitetul Director.

CAP. VI CONFIDENȚIALITATEA

Art.13. (1) Membrii Consiliului de administrație nu vor dezvălui sau nu vor utiliza Informații, 
integral sau parțial, pentru niciun alt scop față de cele permise în mod expres în lege, cu 
excepția cazului în care trebuie să facă acest lucru în baza unui ordin judecătoresc emis de 
către instanța competentă.
Fără a limita generalitatea celor de mai sus, membrii Consiliului de administrație nu vor 
dezvălui informațiile la care are acces niciunui terț sau nu le vor utiliza pentru beneficiul 
propriu sau în beneficiul oricărui terț, fără acordul prealabil dat în scris, al Spitalului de 
Psihiatrie Voila.

(2) Termenul “Informații” se referă la toate informațiile și/sau materialele 
necunoscute de public cu privire la desfășurarea activității Spitalului de Psihiatrie Voila, și 
orice alte informații a căror transmitere către terți a fost în mod expres interzisă de către 
Spitalul de Psihiatrie Voila sau de către legislație.

(3) Restricțiile cu privire la divulgarea și utilizarea Informațiilor nu se vor aplica 
informațiilor care:

❖ devin publice, fără încălcarea obligațiilor membrilor Consiliului de administrație, 
în baza legii;

❖ sunt divulgate de către Spitalul de Psihiatrie Voila, în condițiile legislației, sau au 
fost aprobate în scris de către instituție sau de către responsabilul cu prelucrarea 
datelor pentru a fi divulgate de către membrii Consiliului de administrație;

❖ trebuie divulgate sau utilizate prin lege, de orice organ de reglementare, orice 
instanță judecătorească sau orice instituție recunoscută;

❖ a căror divulgare sau utilizare a fost aprobată în prealabil, în scris, de către 
cealaltă parte (titularul Informațiilor).

(4) Obligațiile cu privire la divulgarea și utilizarea înformațiilor dobândite în timpul 
mandatului, se vor menține în vigoare și după încetarea calității de membri în Consiliul de 
administrație.

(5) Membrii Consiliului de administrație vor aduce la cunoștința persoanelor 
desemnate, în cel mai scurt timp posibil, oricare situație de acces neautorizat, modificare 
neautorizată sau pierdere a datelor personale pe care le prelucrează.

CAP. VII DISPOZIȚII FINALE

Art.14. Prezentul regulament va fi adus la cunoștința membrilor Consiliului de administrație 
în vederea aprobării și va fi postat pe site-ul Spitalului de Psihiatrie Voila, după aprobare.
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Art. 15. Prezentul regulament poate fi modificat în cazul în care apar modificări legislative în 
legătură cu atribuțiile și/ sau cu funcționarea Consiliului de administrație al spitalului.

Art.16. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării în ședința din luna martie 
2021 a Consiliului de administrație.

Art.17. Prezentul Regulament completează prevederile Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al spitalului. în cazul unor neconcordanțe între prevederile Regulamentului de 
Organizare și Funcționare existent, aprobat și valabil la nivelul spitalului, cu privire la 
Consiliul de administrație și prezentul Regulament, vor prevala de drept prevederile din 
prezentul Regulament.

Data 25.03.2021

Avizat, întocmit,

Consilier Juridic, Secretar Consiliul de administrație,

Jr. Lupu Liyia Rodica Sumedrea Anamaria
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