
 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

HOTĂRÂREA NR. 136 

din 11 septembrie 2014 

 

privind nominalizarea delegatului Consiliului Judeţean Mureş în calitate de 

reprezentant al asiguraţilor în Adunarea Reprezentanţilor – organ de conducere 

al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.13304 din 02.09.2014 

privind nominalizarea delegatului Consiliului Judeţean Mureş în calitate de reprezentant 

al asiguraţilor în adunarea reprezentanţilor – organ de conducere al Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate, 

Având în vedere adresa Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

nr.P.6094/28.07.2014,precum și avizul comisiilor de specialitate,  

În conformitate cu prevederile art.272, alin.(2) şi cele ale art.273, alin.(1), lit.”a” din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.”d”, coroborat cu alin.(5), lit.”a”, pct.3, 

precum şi ale art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. D-na Lucia Olar, consilier juridic în aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Mureș, este nominalizată în calitate de reprezentant al asiguraţilor în 

Adunarea Reprezentanţilor la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Casei Naţionale de Sănătate, Serviciului Resurse 

Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi persoanei 

nominalizate la art.1 din prezenta hotărâre, care răspunde de aducerea sa la 

îndeplinire. 

 

 

 

 PREŞEDINTE        Contrasemnează 

 Ciprian Dobre                                                     SECRETAR

                 Paul Cosma 

                                                                                                        

         

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp


 

 

Nr. 13304/2.09.2014 

Dosar VI D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind nominalizarea delegatului Consiliului Judeţean Mureş în calitate de 

reprezentant al asiguraţilor în adunarea reprezentanţilor – organ de 

conducere al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

 

Prin dispoziţiile art.272, alin.(1), lit.”a” din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, este reglementată 

Adunarea reprezentanţilor ca organe de conducere. 

Adunarea reprezentanţilor se constituie pe o perioadă de 4 ani şi cuprinde 

„reprezentanţi ai asiguraţilor delegaţi de consiliile judeţene şi de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, în număr de unu pentru fiecare judeţ (…)”. 

Potrivit prevederilor art.275 din Legea nr.95/2006, principalele atribuţii ale Adunării 

Reprezentanţilor, sunt: 

    a) propune modificarea Statutului CNAS; 

    b) analizează repartizarea bugetului aprobat de către cei în drept şi recomandă 

ordonatorului principal de credite luarea măsurilor necesare pentru modificarea 

acestuia, în condiţiile legii; 

    c) analizează modul de utilizare a fondului, costurile din cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate, serviciile medicale acordate şi tarifele practicate la 

contractarea pachetului de servicii de bază şi recomandă măsurile legale pentru 

folosirea cu eficienţă a fondurilor şi de respectare a drepturilor asiguraţilor. 

Cu adresa nr.P.6094/28.07.2014, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ne solicită 

nominalizarea delegatului Consiliului Judeţean Mureş în calitate de reprezentant al 

asiguraţilor în adunarea reprezentanţilor. 

Persoanele care fac parte din organele de conducere ale CNAS şi ale caselor de 

asigurări trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

    a) să fie cetăţeni români şi să aibă domiciliul pe teritoriul României; 

    b) să aibă calitatea de asigurat; 

    c) să nu aibă cazier judiciar sau fiscal. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind desemnarea nominalizarea delegatului Consiliului Judeţean Mureş în calitate 

de reprezentant al asiguraţilor în adunarea reprezentanţilor – organ de conducere al 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

 

   PREŞEDINTE 

                             Ciprian Dobre 
Întocmit: 

Şef serviciu: Elena Popa/1.ex. 





 

Propunere privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în  

Adunarea Reprezentanţilor la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

Nr. 
Crt. 

 

Numele şi prenumele funcţionarului 
public nominalizat 

Funcţia deţinută în 
aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Mureş 

1. Olar Lucia 
Consilier juridic, clasa I, grad 
superior la Direcţia Juridică şi 

Administraţie Publică 
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