Regulament

cadru de functionare si organizare a Consiliului de
Administra{ie din cadrul Spitalului Clinic Jude{ean de Urgenti Bragov

-

CAPITOLUL I
CONSTITUIRf,A ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI
Dtr ADMINISTRATIE AL SPITALULUI

tut.l

in

cadrul Spitalutui clinic Judelean de Urgenld Braqov funclioneazi un consiliu de
administralie format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de
slrategie, de organizare qi funclionare ale spitalului.Activitatea consiliului de administralie
din spital se desfigoard in conformitate cu preveder e incidente stipulate in Legla

nr.95/2006, privind reforma in domeniul sinitnJii.

Att.2

2.1 Componenla consiliului de administralie ai Spitalului Clinic Judelean de Urgenli
Braqov este validat6 prin Hot6r6rea Consiliului Judetean Braqov nr. 169/201g,
*.
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spitalului
la gedinlele consiliului de administralie al
J.i Clinic Judelean
-Spitalului
de Urgenl5 Bragov firi drept de vot.
Managerul

participd

2.5 Membrii consiliului de administralie se numesc prin act administrativ de citre
instituliile prevdzute la alin. 2.1.

2.6 Conform prevederilor de mai sus Consiliul de Administratie al Spitalului
Clinic Judelean de Urgenfi Braqov este cel prevazut in Dispozitia nr.........
2.7. Consiliul de administralie al Spitalului Clinic Judelean de Urgenla Braqov are
un secretar propus de manager qi validat de membrii consiliului de administratie.

kt.3
3.1 Pregedintele consiliului de adminisfalie al Spitalului Clinic Judelean de Urgen,te
Bra-qov este ales cu o majoritate simpla din numdrul total al membrilor, pentru o
perioadd de 6 luni.ln caz de absen!6 a preqedintelui de gedinla acesta va dilega un
membru al consiliului de administralie in vederea conducerii lucrdrilor.
3.2 Dispoziliile art. 178 alin. (l) lit. f) referitoare la incompatibilit6ti, ale art. 178
alin. (2) referitoare la conflictul de interese qi ale art. 178 alin. (5)din Legea nr.
9512006, se aplici in mod corespunzdtor gi membrilor consiliului de administralie.
Nerespectarea obliga(iei de inldturare a motivelor de incompatibilitate sau de conflict
de interese aperute ca urrnare a numirii in consiliul de administralie are ca efect
incetarea de drept a actului administrativ de numire in funcJie a respectivului membru
al consiliului de administralie.
3.3 Membrii consiliului de administralie al Spitalului Clinic Judelean de Urgenli
Rraqov, au obligalia de a depune la spitalul in cauzd o declaraJie de interese, precum
9i o declaratie de avere potrivit prevederilor Legii
lj6jZOlO, cu modificlrile
ulterioare, in termen de 30 zile de la numirea in funcJie.
Declaraliile vor fi transmise AgenJiei Nalionale de Integritate, in termen de cel
mult l0 zile de la primire de c6tre persoanele din cadrul spitalului desemnate cu
implementarea prevederilor referitoare la declaraliile de avere gi declaraliile de

n.

interese potrivit art. 5 alin. (2) lit. i) din Legea m. t76lZO10, cu modificdrile
ulterioare. Aceste persoane vor indeplini atributiile previzute la an. 6 din Legea nr.
17 6/201 0, cu modifi cdrile ulterioare.
In termenul prevazut mai sus, declaraliile de avere gi de interese vor fi transmise
Ministerului S6n6tejii in vederea implementirii obiectivelor de cre$tere a
integritdtii qi prevenire a corupJiei in sistemul de sdnetate prevdzute de legislalia in
vlgoare.
Declaraliile se actualizeaze ori de c6te ori intervin modificari in situaJia
persoanelor in cauz6; actualizarea se face in termen de 30 de zile de la data apariliei
modific6rii, precum qi a incetdrii funcliilor sau activitdjilor.
Declarajiile se afi5eaze pe site-ul spitalului.
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4rt.4
4.1 Consiliul de administralie al Spitalului Clinic Jude{ean de Urgenli Bra$ov se
intruneste lunar sau ori de citre ori este nevoie, la solicitarea majoritdlii membrilor
sdi, a pregedintelui de gedinJi sau a managerului, 9i ia decizii cu majoriiatea simpld a
membrilor prezenli.
4.2. $edinlele consiliului de administralie al Spitalului Clinic Judelean de Urgenli
Bratov sunt statutare in prezenla a cel pufin 3 din numirul total de membri.in cazul
in care cvorumul nu este intrunit, gedinla se reprogrameazd cu aceeaEi ordine de zi.
4.3. HotdrArile consiliului de administralie al Spitalului Clinic Judelean de Urgenld
Braqov se adopti cu votul a cel pulin j umdtate plus I din numdrul de membri cu drept
de voL
4.4 Membrii consiliului de administraJie al Spitalului Clinic Judelean de Urgenja
Braqov pot beneficia de o indemnizaJie lunar6 de maximum l% din saiariul
managerului.

CAPITOLUL U
ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI
tut.5
5.1 Atribuliile principale ale consiliului de administralie din Spitalul CIinic Judetean
de Urgenli Braqov sunt urmdtoarele:
a) ayizeazd bugetul de venitud Si cheltuieli al spitalului, precum gi situaliile
financiare trimestriale gi anuale;

b)_ organizeazi concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza
regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sdnetnii, sau, dupd caz, prin act
administrativ al preqedintelui Consiliului Judelean Braqov.
c) aprobd mdsurile pentru dezvoltarea activitalii spitalului in concorrlanld cu
nevoile de servicii medicale ale populaliei;
d) avizeazi programul anual al achiziliilor publice intocmit in condiliile Iegii;
e) analizeazd in baza rapoartelor anuale prezentate p6nd la 15 februarie anul
curent, pentru activitatea din anul precedent modul de indeplinire a obligaliilor de
cdtre membrii comitetului director Ei activitatea managerului qi dispune mdsuri pentru
imbunetefirea activitatii;
l) propune revocarea din funclie a managerului gi a celorlal{i membri ai comitetului
director in cazul in care constate existenla situatiilor prevazute la art. 1 7g alin. ( I
) 9i
la art. 184 alin. ( I ) din Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sdnetelii.
g) avizeazd planul strategic de dezvoltare al spitalului qi propunerile de modificare
Ei completare ale acestuia in vederea transmiterii spre analizd pi aprobare plenului
Consiliului Judelean Bralov;
h) Aprobi propriul regulament de organizare gi functionare;

i) Analizeaza trimestrial, sau ori de c6te ori este nevoie, pe baza raportului prezentat
de comitetul director respectarea indicatorilor de - performanld asumari de
managementul spitalului.

CAPITOLUL III
ORGANIZAREA SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
SPITALULUI
tut.6
6.1 Data de deslEgurare a fiecdrei $edinje ordinare, lunar6, este stabiliti de comun
acord de cdtre membrii consiliului de administralie, qi este luat6 la cunogtin{i prin
semrarea procesului verbal de gedinJi.
6.2 ln cazul in care, unul din membri, nu poate participa la qedinla ordinari are
obligatia de a anunla secretarul consiliului, iar acesia va convoca membrul supleant.
6.3 Convocarea gedinlelor extraordinare se face inainte cu cel pulin 5 zile
calendaristice, prin dispozilie a pregedintelui de gedinfe prin secretarul consiliului de
administralie.
La Seinlele exffaordinare se dezbat numai materialele insctise pe ordinea de zi.
6.4 Convocarea membrilor se face prin adresi scrisi, t
pe fax , sau curier,
prin poqta electronicd sau telefonic de c6tre secretarul Consiliului de administratie.
Odati cu convocarea vor fi transmise gi toate materialele ce urmeazi a fi dezbitute.
6.5 Subiectele stabilite pe ordinea de zi a consiliului, pot fi propuse de cetre
preqedintele de gedinJd, de c6tre unul dintre membri sau de c6tre managerul
unitilii.Fiecare material supus dezbaterii se va incheia cu propuneri concrete, care sa
crrprindd mdsurile propuse, termenele de solulionare si reiponsabilitatile care se stea
la baza hotir6rii ce se va adopta de citre consiliur de administratie. in cazur in care
propunerea supusd dezbaterii poate avea solufii diferite, se vor elabora mai multe
variante menfnendu- se soluliile la care pot opta membrii CA.
6.6 Cei care propun subiecte pe ordinea de zi, au obligalia de a transmite aceste
propuneri secretarului consiliului, cu cel pulin 6 zile inainte de data qedinJei.
6.7 Managerul Spitalului Clinic Judelean de Urgentd Braqov va asigura, prin
,
secretarul consiliului, punerea la dispozitia membrilor consiliului de administralie, a
tuturor documentelor necesare analizdrii temelor propuse.
6-8 La inceputul fiecirei gedinte, preqedintele de qedinJi va supune la vot, ordinea de
zt.
6.9 Prin excepJie de la aliniahrl 6.6 se pot propune subiecte pe ordinea de zi, Ia
inceputul qedinJei, cu acordul majoriteUi simple imembrilor cu drept de vot.
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CAPITOLUL IV
ELABORAREA SI ORGANIZAREA EVIDENTEI DOCUMENTELOR
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Art.7
7.1 Prin intermediul secretariatului , membrilor consiliului

li

se vor transmite:

- Convocatorul care va cuprinde : data, ora si locul de desfagurare a gedintei
- ordinea de zi a acesteia
- mapele cu documentele aferente fiecaruia dintre punctele aflate pe ordinea de zi
( pentru fiecare membru)

7.2 Dezbaterile din qedintele Consiliului de Administratie vor fi consemlate in scris
in procesul-verbal de sedinta de c6tre secretarul consiliului de
administralie.Dezbaterile pot fi inregistrate, caz in care acestea sunt arhivate la
nivelul secretariatului qi se pdstreazi 3 runi.. Dupa incheierea dezbaterilor, membrii
consiliului de administratie semreaza procesul- verbal de sedinta.
7.3 Documentele consiliului de administratie pot fi consultate de membrii consiliurui
de administratie in cadrul secretariatului acestuia.
7.4 Hotaririle consiliului de administratie vor fi inregistrate in registrul de

hotir6ri qi
vor fi comunicate conducerii spitalului.
7.5 Hotaririle consiliului de administratie vor fi transmise si catre consiliul Judetean
Brasov, respectiv Comisiei de Sanatate si DSAM.

7.6

Atributiile secretariatului consiliurui de Administratie

Judelean de Urgenfe Bra$ov:

al

Spitalului clinic

- Asigr:ra evidenta si pastrarea documentelor si a corespondentei primite
si emise de
consiliul de Administratie, a tuturor documentelor legaie de activitatea consiliului de

administralie;
Urmareste gi informeazd pregedintele de qedinli asupra stadiului intocmirii
documentelor, materialelor ce vor fi supuse dezbaterii; termenelor de intocmire si
prezentare a materialelor solicitate de Consiliul de Administratie;
- Asigura convocarea membrilor Consiliului de Administratie( redactarea gi
transmiterea convocatorului)si le difuzeaza materialele cu cel putin 5 zile inaintea
fiecarei sedinte;
-_ Pregateste materialele pentru sedintele
consiliului de Administratie potrivit ordinii
de zi stabilite;
Asigura consemnarile desfasurarii sedintelor Consiliului de Administratie,
redactarea proceselor verbal
trimite fiecarui membru al Consiliului de
Administratie procesele-verbale de sedinta atunci cand acestea au fost solicitate;

-

-

gi

-

Fumizeaza informatiile
Administratie.

si

documentele solicitate de membrii Consiliului de

resnectarea transparentei hotararilor prin publicarea acestora pe intranetul
Spitalului Clinic Judelean de Urgenli Braqov, la o sectiune dedicata.
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CAPITOLUL V
ALTE CLAUZE
Art.8

8.1

Membrii consiliului de administratie care au absentat, au votat impotriva

masurilor
ilegale sau inoportune, ramanand in minoritate, ori s-au ablinut de la vot, nu pot
raspunde pentru mdsura adoptata in af'ara sau chiar impotriva vointei lor.
8.2 La nevoie, membrii consiliului de administralie, pot invira in vederea consult6rii
specialistii spitalului , care au obligalia de a le pune la dispozilie toate informatiile si
documentele inteme necesare bunei t'uncliondri a consiliului de administragie.
Punctele de vedere exprimate de specialiqti vor avea caracter consultativ si nu exced
competentele legale in administrarea spitalului de cetre comitetul director.

CAPITOLUL VI
DISPOZITII FINALE
Art.9
9.1 Prezentul Regulament de Organizare si Functionare constituie cadrul legal de
functionare al Consiliului de Administratie din Spitalul Clinic Judelean de Uigenp
Braqov .
9.2 Prezentul Regulament de Organizare si Functionare poate fi completat si
modificat ori de cate ori apar modificari in legislatia aferenta.
9.3. DupA aprobare, prezentul regulament va
transmis tuturor membrilor
Consiliului de administrafie, conducerii Spitalului Clinic Jude{ean de Urgenfd
Braqov, prin grija secretariatului, prin liste de difuzare.
9ra,
regulament completeazd Regulamentul de Organizare
$e-zgntul
!i Funclionare
al Spitalului Clinic Jude[ean de UrgenfE Braqov.
9.5. Prezeltul regulament a fost aprobat de Consiliul de Administralie al Spitalului
Clinic Judelean de Urgenli Bragov in qedinla ordinard din data de...... ........ ..
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