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HOTĂRÂREA   NR.____  
     din 30 mai 2013 
 

privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie  

al Casei de Asigurări de Sănătate Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 
  Având în vedere Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.9079 din 
22.V.2013, cu privire la desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de 

Asigurări de Sănătate Mureş, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 
 Luând în considerare adresa Casei de Asigurări de Sănătate Mureş 

nr.13813/10.05.2013, 
Conform prevederilor art.287 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

  
hotărăşte:  

 

 
 
 Art.1. Domnul/doamna __________________se desemnează ca membru în Consiliul 

de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Mureş.  

 Art.2. Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.138/27.10.2011, privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de 

Asigurări de Sănătate Mureş. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: persoanei desemnate la art.1, Casei de 

Asigurări de Sănătate Mureş şi Serviciului Resurse Umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş. 

  

 

   PREŞEDINTE               
              AVIZAT PENTRU LEGALITATE             

    Ciprian Dobre                                            
          SECRETAR 
                                                                                Aurelian-Paul Cosma   

 
                 

 

 



 
 

   ROMÂNIA 

        JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 
 SERVICIUL RESURSE UMANE 

Nr. 9079 din 22 mai 2013 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în 

 Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Mureş 
 
 

 

Conform prevederilor art.287 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.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.138/27.10.2011, doamna Szabó 

Annamária a fost desemnată de către Consiliul Judeţean Mureş ca membru în Consiliul de 

Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Mureş. Cu adresa nr.13813/10.05.2013 Casa 

de Asigurări de Sănătate Mureş ne comunică faptul că, doamna Szabó Annamária şi-a depus 

demisia din această funcţie, fapt pentru care se solicită nominalizarea altei persoane. 

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

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

Sănătate Mureş. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

Ciprian Dobre 
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