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2021. február 25.-i 

33. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Vezetőtanácsába egy tagnak a kinevezésére 

vonatkozóan 

 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 4685/19.02.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás Szolgálat szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Az utólag módosított és kiegészített, az egészségügyi reformra vonatkozó 95/2006. sz. Törvény 

282. cikkely (2) bekezdés és 297. cikkely rendelkezéseinek értelmében, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés, „d” betű, (5) bekezdés ”c” betű, illetve a 

182. cikkely (1) bekezdés rendelkezései alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Kinevezi Kupás János urat a Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak a 

Vezetőtanácsába. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak, a Maros 

Megyei Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás Szolgálatának és a jelen határozatnak az 1. 

cikkelyében megnevezett személynek, aki felel a jelen okiratnak az előírásainak a végrehajtásáért.  

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  

 

4685/19.02.2021. sz. 

IX.B.1 akta 

 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Vezetőtanácsába, egy tagnak a kinevezésére 

vonatkozó határozattervezethez 

 

 

 

Az utólag módosított és kiegészített, az egészségügy reformjára vonatkozó 95/2006. sz. Törvény 

297. cikkely rendelkezéseinek az értelmében, a megyei egészségbiztosítási pénztárak igazgatói 

tanácsa, mint ezeknek az intézményeknek a vezető szerve, 11 tagból állnak, akik közül az egyiket a 

megyei tanács nevez ki. 

Az utólag módosított és kiegészített, az egészségügy reformjára vonatkozó 95/2006. sz. Törvény 

282. cikkely (2) bekezdésének előírásai szerint, azon személyek, akik a megyei egészségbiztosítási 

pénztárak igazgatói tanácsának tagjai a következő feltételeket kell, teljesítsék: 

a) román állampolgárok legyenek és Románia területén állandó lakhelyük legyen; 

b) biztosítottak legyenek; 

c) ne legyen büntetett vagy pénzügyi előéletük. 

Figyelembe véve a fentebbieket, alávetjük jóváhagyásra a Maros Megyei Egészségbiztosítási 

Pénztár Igazgatói Tanácsába egy tagnak a kinevezéséről szóló határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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