
 

 

 

      

                                                                                                        

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.33 
din 25 februarie 2021 

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

Asigurări de Sănătate Mureş 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul nr.4685/19.02.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, 

raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, raportul Serviciului juridic, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

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 dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„d”, alin.(5) lit.”c” şi respectiv cele ale 

art.182 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Dl. Kupás János 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 hotărâri. 

 

 
PREŞEDINTE                                                                                   Contrasemnează 
Péter Ferenc                        SECRETAR GENERAL  
                                                                 Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în   

Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Mureş 

 

 

 

În conformitate cu prevederile 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. 

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: 

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

 să aibă calitatea de asigurat; 

 să nu aibă cazier judiciar sau fiscal. 

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

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

Sănătate Mureş. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc  

  Nr.4685/19.02.2021 

  Dosar IX.B.1 
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Nr. 4723/19.02.2021 

Dosar IX.B.1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 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.  

Menționăm că, 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 și luând în considerare referatul de aprobare 

nr.4685/19.02.2021 privind desemnarea unui membru în  Consiliul de Administraţie al Casei 

Judeţene de Asigurări de Sănătate Mureş, apreciem că sunt întrunite condiţiile legale pentru 

promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre. 

 

 

         ŞEF SERVICIU 

Elena Popa 
 

 

 

 

Întocmit:consilier Radu Teodora 

2 ex. 

  



                1/2 

 

 

 

 

 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de 

Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Mureş 

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

Referatul de aprobare nr.4685/19.02.2021 şi în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate nr.4723/19.02.2021 al Serviciului Resurse Umane, 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens 

în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

În adoptarea actului administrativ supus analizei sunt incidente prevederile art. 282 

alin. (2), art. 286 şi ale art. 297 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 297 din Legea nr. 95/2006, republicată, 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. 

Potrivit art. 286 alin. (1) din Legea nr.95/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare mandatul membrilor consiliilor de administraţie ale caselor de 

asigurări este de 4 ani, iar potrivit alin. (3), pe perioada mandatului membrii 

consiliului de administraţie pot fi revocaţi din funcţii de către cei care i-au numit, iar 

pe funcţiile rămase vacante sunt numiţi noi membri, până la expirarea mandatului în 

curs. 

Potrivit prevederilor art. 282 alin. (2) din Legea nr.95/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, persoanele care fac parte din consiliul de 

                  Nr. 4732/19.02.2021 

                  Dosar. IX/B/1 
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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. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm 

că, potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit. „f” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean 

îndeplinește în cadrul categoriilor principale de atribuții și alte atribuții prevăzute de 

lege, în speță cele ale prevederilor art. 297 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 95/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art. 81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.  

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind 

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

de Sănătate Mureş, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi 

aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de 

specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Catrinoi Ionuț / 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu 
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