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H O T Ă R Â R E A   NR.____  
 din_____________________2010 

privind menţinerea mandatului reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş 
 în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Mureş 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  
 Văzând Expunerea de motive nr.19618 din 9.XII.2010 privind menţinerea 
mandatului reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al 
Casei de Asigurări de Sănătate Mureş, 
 Având în vedere adresa Casei de Asigurări de Sănătate Mureş nr.24586 din 2 
decembrie 2010, cu privire la reprezentatul Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de  
Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Mureş, 
 Potrivit prevederilor art.287 din Legea nr.94/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.91 alin.(1), lit. „a” precum şi cele ale art.97, alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

  
 

h o t ă r ă ş t e :  
 

 
 Art.1. Se menţine mandatul membrului desemnat în Consiliul de Administraţie al 
Casei de Asigurări de Sănătate Mureş, acordat domnului Iszlay Árpád prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.8/2006. 

Art.2. Durata de prelungire a mandatului este de patru ani, în conformitate cu 
prevederile art.287, alin.(2) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: persoanei nominalizate la articolul 1 
şi Casei de Asigurări de Sănătate Mureş.  
   
 

  P R E Ş E D I N T E               
              AVIZAT PENTRU LEGALITATE             
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          ROMÂNIA 
     JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 19618 din 9.XII.2010 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind menţinerea mandatului reprezentantului  

Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al  
Casei de Asigurări de Sănătate Mureş 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.287, alin.(1) din Legea nr.94/2006, privind reforma 
în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie al 
casei judeţene de asigurări, organ de conducere al acestei instituţii, este alcătuit din 11 
membri, desemnaţi după cum urmează: 

• unul de consiliul judeţean; 
• unul de prefect, la propunerea autorităţii de sănătate publică judeţene; 
• 3 de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin consens; 
• 3 de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin consens; 
• 2 de consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice; 
• preşedintele, care este directorul general al casei de asigurări. 
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 
cei care i-au numit, iar pe funcţiile rămase vacante sunt numiţi noi membri, până la expirarea 
mandatului în curs. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.8/2006, domnul Iszlay Árpád a fost 
desemnat ca membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Mureş, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare la acel moment, respectiv Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.150/2002, privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări 
sociale de sănătate. 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii aduce unele modificările 
legislative în domeniu. Totodată, cu  adresa nr.24586 din  2 decembrie 2010, Casa de 
Asigurări de Sănătate Mureş solicită o hotărâre a Consiliul Judeţean Mureş cu privire la 
membrul desemnat în Consiliul de Administraţie al acestei instituţii. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobarea proiectul de hotărâre privind 
menţinerea mandatului reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de 
Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Mureş. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Lokodi Edita Emőke 
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