
 

 

 

      

                                                                                                        

 

 

HOTĂRÂREA NR. 164 

din 26 octombrie 2017 

privind desemnarea unui membru în  Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene 

de Asigurări de Sănătate Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând solicitarea Casei de Asigurări de Sănătate Mureş nr.26684/25.08.2017, 

Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.22371 din 20.10.2017 la 

proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al 

Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Mureş, 

În conformitate cu dispoziţiile art.282, alin.(2)  şi ale art. art.297 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. f) şi 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. Domnul Kovács Mihaly Levente se desemnează ca membru în Consiliul de 

Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Mureş. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Casei de Asigurări de Sănătate Mureş, Serviciului 

Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi persoanei 

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

prevederilor prezentei. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                             Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                      SECRETAR

                                                                                              Paul Cosma

  

                                                                                                       

                                                                                                      

   

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


 

 

Nr. 22371/20.10.2017 

Dosar VI D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 privind desemnarea unui membru în  Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de 

Asigurări de Sănătate Mureş 

 

 

 

Conform prevederilor art.297 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie al caselor 

de asigurări de sănătate judeţene, ca organ de conducere al acestor instituţii este 

alcătuit din 11 membri, dintre care unul este desemnat de către consiliul judeţean. 

Mandatul membrilor consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări este de 4 ani. 

Pe perioada mandatului membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi din funcţii 

de către consiliul judeţean, iar pe funcţiile rămase vacante sunt numiţi noi membri, 

până la expirarea mandatului în curs.  

Cu adresa nr.26684/25.08.2017, Casa de Asigurări de Sănătate Mureş solicită 

nominalizarea unui membru, reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş, în Consiliul de 

Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Mureş. 

Potrivit prevederilor art.282, alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care fac parte din 

consiliul de administraţie al caselor de asigurări de sănătate judeţene 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. 

Prin urmare, cu respectarea condiţiilor mai sus amintite, persoanele care au drept de 

iniţiativă, potrivit legii vor putea face, în plenul Consiliului Judeţean Mureş, propuneri 

pentru nominalizarea reprezentantului consiliului judeţean în cadrul acestui organ de 

conducere. 

Având în vedere cele de mai sus, se propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de 

Sănătate Mureş. 

 

PREŞEDINTE 

                          Péter Ferenc 
 

 

 

Întocmit: 

Şef serviciu: Elena Popa/2.ex. 
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