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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._3
” privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de

Asigurări de Sănătate Ialomiţa

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 279e5/2020 -/7 din 4.12.2020 al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomita,

Examinând:

- Adresa nr. 10038/09.12.2020 a Casei Județene de Asigurări de Sănătate

Ialomița; ,
- Raportul de specialitate nr. 404 /2020 -_1 din 2/./2.2020 al Direcţiei

Coordonare Organizare;

- Avizul nr. /2020 -._ din 2020 al Comisiei pentru muncă,
sănătate, asistență socială și familie,

- procesul verbal nr.____..../2020-__ din 2020 al Comisiei de validare,
În conformitate cu:
- prevederile art. 297 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în

domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (5) lit.c) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se desemnează doamna/domnul în calitate de membru în
Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Ialomiţa.

Art.2 (1) Mandatul persoanei nominalizate la art.1 este de 4 ani.

(2) Pe perioada mandatului reprezentantul Consiliului Județean Ialomiţa în
consiliul de administrație al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Ialomiţa poate fi
revocat din funcție de către autoritatea care l-a desemnat. Acesta va beneficia de

Cod EP -07-06,ed. 2 vers. 0



drepturile şi va duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.

Art.4 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se
va comunica , spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art. 1 și, spre ştiinţă,
Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Ialomiţa și Instituţiei Prefectului — Judeţul
Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa — Secţiunea
“Monitorul Oficial al Județului”.

  

 

   

 

  

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul GeneralalJudeţului Ialomiţa

Adrian Robert IONESCU

Consiliul Judetean Ialomita
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PREȘEDINTE Nr. 9195/2020 -_W9 din_21.12.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâreprivind desemnarea unui membru în Consiliul de

administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Ialomiţa

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Ialomiţa se
propune desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Casei Judeţene de
Asigurări de Sănătate Ialomiţa.

În conformitate cu prevederile art. 297 alin. (Î) lit. a) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, consiliul de administraţie este alcătuit din 11] membri, dintre aceştia unul
fiind desemnat de către consiliuljudețean.

Mandatul membrilor consiliului de administraţie este de 4 ani, aceştia beneficiind
de o indemnizaţie de până la 1% din salariulfuncţiei de președinte-director general al
casei de asigurări respective, în condițiile prezenţei efective la şedinţele consiliului de
administrație. Pe perioada mandatului membrii consiliului de administrație 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.

Atribuţiile consiliului de administraţie și, implicit, ale membrilor desemnaţi sunt
stabilite prin din Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătății, republicată.

În baza prevederilor legale susmenţionate, Casa Județeană de Asigurări de
Sănătate Ialomița, prin adresa nr. 10038 din 09.12.2020, solicită desemnarea de către
Consiliul Judeţean Ialomița a unui membru în Consiliul de adininistraţie.

Constatând că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de necesitate și
oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea lui în forma şi conţinutul
prevăzute în proiect.

PREŞEDINTE
MARIANPAVEL

Redactat
Tudorache Emilia

Consiliul Judetean Ialomita

NAM
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RAPORT

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de
administraţie al CaseiJudeţene de Asigurări de Sănătate Ialomiţa

 

 

 
 

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii ConsiliuluiJudeţean Ialomiţa se
propune adoptarea unei decizii administrative privitoare la desemnarea unui
membru în Consiliul de administraţie al CaseiJudeţene de Asigurări de Sănătate
Ialomiţa.

Această decizie administrativă are la bază solicitarea Casei Judeţene de
Asigurări de Sănătate Ialomiţa nr. 10038 din 09.12.2020 privitoare la ducerea la
îndeplinire a prevederilor art. 297 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, conform cărora unul dintre membrii Consiliului de administraţie al
caseijudeţene de asigurări de sănătatetrebuie să fie desemnat de către consiliul
județean.

Pe perioada mandatului, persoana desemnată va duce la îndeplinire
atribuţiile specifice prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată. De asemenea, va beneficia şi de toate drepturile ce decurg
din exercitarea acesteifuncții.

Potrivit prevederilor art. 139 alin. (6) , coroborate cu cele ale art. 182
alin.(4) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de hotărâre se
impuneafi supus adoptării prin votul secret al consilierilorjudeţeni.

Proiectul de hotărâre îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege în
vederea analizării și aprobării sale de plenul ConsiliuluiJudeţean Ialomiţa.

DIRECTOR EXECUTIVADJUNCT,
IULIAN-GBIG GARU  

Consiliul Judetean Ialomita
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Nr, 44739 109.12.2020

CATRE,

CONSILIUL JUDETEAN IALOMIȚA,

Prin prezenta va facem cunoscut că, în conformitate cu art.297 alin.(1)

lit.a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată,

solicităm să faceţi o nouă nominalizare pentru Consiliul de Administraţie al

Casei de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, întrucât mandatul domnului

MATACHE ANTON nominalizat în anul 2016 a expirat.

Cu deosebita consideratie, |

DIRECTOR GENERAL,

 
Consiliul Judetean ialomita
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