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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

TERVEZET 

2017. október 26.-i 

____. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Igazgatói Tanácsába egy tagnak a kinevezésére 

vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak a 26684/25.08.2017. sz. kérelmét, 

Elemezve a Humánerőforrás Szolgálatnak a Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Igazgatói 

Tanácsába egy tagnak a kinevezésére vonatkozó határozattervezet, 2017.10.20.-i 22371. sz. 

Indokolását, 

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

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

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének ”f” betűjének és (5) bekezdés, ”a” betűje 

3. pontja, valamint a 97. cikkely előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Kinevezi _______________ urat/hölgyet a Maros Megyei Egészségbiztosítási 

Pénztárnak az Igazgatói Tanácsába. 

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

Megyei Tanácsnak, a 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 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 22371/20.10.2017. sz. 

VI D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Igazgatói Tanácsába egy tagnak a kinevezésére 

vonatkozóan 

 

 

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 egészségügyi pénztárak igazgatói tanácsának, a tagjainak a mandátuma 4 éves. A mandátumuk 

ideje alatt az igazgatói tanácsnak a tagjait a megyei tanács által vissza lehet vonni a tisztségükből, a 

betöltetlen maradt tisztségekre pedig új tagokat neveznek ki, a folyamatban levő mandátumnak a 

lejártáig. 

A 26684/25.08.2017. sz. átiratában a Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztár, kéri egy 

személynek a megnevezését, mint képviselője a Maros Megyei Tanácsnak, a Maros Megyei 

Egészségbiztosítási Pénztár Igazgatói Tanácsába. 

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 és pénzügyi előéletük. 

Következésképpen, a fent említett feltételek betartásával, azon személyek, akiknek kezdeményezési 

joguk van, a törvény szerint a Maros Megyei Tanácsnak az ülésén tehetnek javaslatokat a megyei 

tanácsnak a képviselőjének a megnevezésére, ennek a vezető szervnek a keretébe. 

Figyelembe véve a fentebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a Maros Megyei Egészségbiztosítási 

Pénztár Igazgatói Tanácsába egy tagnak a kinevezéséről szóló határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 
 
 
 

 

Készítette:  

Elena Popa, szolgálatvezető /2. pld 
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