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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.
privind desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor delegat de
Consiliul Județean Ialomiţa în Adunarea Reprezentanților
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. VoY- 72021 - B_ din

Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa,

_0X.04

„2021 al

- Adresa Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. P1991/18.03.2021, înregistrată
la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 7766/2021-v din 31.03.2024,
Examinând:
- Raportul de specialitate nr. Q29/ /2021 - P din 07.04.2021 al Direcţiei
Coordonare Organizare;

- Avizul nr.
/2021 - ___ din
„2021 al Comisiei pentru
pentru muncă, sănătate, asistenţă socială și familie;
- Procesul verbal nr.
/2021 din
„2021 al Comisiei speciale de
numărare a voturilorîn cazul hotărârilor adoptate cu vot secret;

În conformitatecu:

-prevederile art. 282 şi art. 283 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 139 alin. (6)-(7) coroborat cu art. 182 alin. (4) și art. 173 alin. 1 lit. f)
din din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,

- prevederile art.

39 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcţionare al

Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 46 din
30.03.2021,

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

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se desemnează domnul/doamna
„ în calitate de
reprezentant al asiguraţilor, delegat de Consiliul Județean lalomiţa în Adunarea
Reprezentanților Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru o perioadă de 4 ani.
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Art.2 Calitatea de la art. 1 se poate pierde ca urmare a demisiei sau a revocării din
această calitate, în acest caz Consiliul Județean lalomița urmând a desemna un nou
reprezentant până la expirarea mandatului în curs.
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării.
Art.4 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, orice prevederi contrare își
încetează aplicabilitatea.
Art.5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va
comunica spre știință persoanei nominalizate la art. 1, Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate și Instituţiei Prefectului — Judeţul lalomița, urmând a fi publicată pe site-ul
Consiliului Județean lalomiţa, secțiunea Monitorul Oficial al Judeţului.
PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul General al Județului Ialomiţa
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor delegat de Consiliul
Județean Ialomiţa în Adunarea Reprezentanților Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării plenului se propune desemnarea unui
reprezentant al asiguraţilor delegat de Consiliul Judeţean Ialomiţa în Adunarea Reprezentanţilor Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Potrivit prevederilor art, 282 și art. 283 dinn Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
Naţionale de Asigurări de Sănătate, constituitt pentru o perioadă de 4 ani, din aceasta făcând parte Şi
reprezentanţi ai asiguraţilor delegați de consiliile judeţene, în număr de unu pentru fiecare judeţ.
„.... Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. P1991 din 18.03.2021, Casa Naţională
de Asigurări de Sănătate a solicitat să desemnăm un reprezentant al asiguraţilor, delegat de către instituția
noastră.

Adunarea Reprezentanţilor se întrunește în ședință ordinară o dată pe an, la convocarea consiliului de
administraţie, sau în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate, a consiliului de administraţie sau a unui număr de cel puţin 30 de membri ai adunării
„reprezentanţilor. Acest organ de conducere poate adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din numărul
merabrilor. Pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul favorabil al majorității membrilor prezenţi.
Adunarea reprezentanţilor are următoarele atribuţii:
“ a) analizează repartizarea: bugetului aprobat de către cei în drept şi recomandă ordonatorului principal de
credite luarea măsurilor necesare pentru modificarea acestuia, în condițiile legii;
b) analizează modul de utilizare a fondului, costurile din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,
„serviciile medicale acordate și tarifele practicate la contractarea pachetului de servicii de bază și recomandă
“măsurile legale pentru folosirea cu eficientă a fondurilor şi de respectare a drepturilor asiguraţilor.
Potrivit prevederilor art. 139 alin. (6)-(7) coroborat cu art. 182 alin. (4) din din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, hotărârile cu caracterindividual cu privire la persoane
vor fi luate întotdeauna prin vot secret, iar pentru exercitarea votului secret sunt aplicabile şi prevederile art.
39 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 30.03.2021.
Constatând că sunt întrunite condiţiile de necesitate și oportunitate, propun Consiliului Judeţean
Ialomiţa aprobarea proiectului de hotărâre în forma şi conţinutul prezentate în proiect.
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RAPORI

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor delegat de Consiliul
Judeţean Ialomiţa în Adunarea Reprezentanților

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune
desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor delegat de Consiliul Judeţean Ialomiţa în Adunarea
Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Potrivit art. 283 alin. (1) lit. a), din Adunarea reprezentanţilor fac parte şi reprezentanți ai
asiguraţilor delegaţi de consiliile județene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în număr
de unu pentrufiecarejudeţ şi doi pentru municipiul Bucureşti.
———"-Adunarea”Reprezenţanţitor-este-unorgan deconducerealCaseiNaţionalede -Asigurări-de

Sănătate, constituit pentru o perioadă de 4 ani, aceasta întrunindu-se în ședință ordinară o dată pe an, la

convocarea consiliului de administraţie, sau în ședințe extraordinare, la convocarea preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate, a consiliului de administraţie sau a unui număr de cel puţin 30 de
membri ai adunării reprezentanţilor, putând adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din numărul

membrilor, Pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul favorabil al majorităţii membrilor prezenţi.

Atribuţiile Adunării reprezentanţilor sunt următoarele:
a) analizează repartizarea bugetului aprobat de către cei în drept şi recomandă ordonatorului
principal de credite luarea măsurilor necesare pentru modificarea acestuia, în condiţiile legii;

b) analizează modul de utilizare a fondului, costurile din cadrul sistemului de asigurări sociale de

sănătate, serviciile medicale acordate şi tarifele practicate la contractarea pachetului de servicii de bază
şi recomandă măsurile legale pentru folosirea cu eficientă a fondurilor şi de respectare a drepturilor
asiguraţilor.
În respectarea dispoziţiilor art;-1:39alin. (6)-(7) coroborat cu art. 182 alin. (4) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare coroborat cu prevederile art. 39alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr. 46 din
30.03.2021, prezentul proiect de hotărâre, având caracter individual cu privire la persoane, nu poate fi

adoptat decât prin vot secret.

Faţă de cele de mai sus, considerăm că actele normative invocate fundamentează din punct de
vedere al legalității proiectul de hotărâre propus spre aprobare.
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Bărăgan Stelică Marius
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CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CABINET PREŞEDINTE
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Calea Călăraşilor nr. 248, Bloc $109, Sector 3, Bucureşti
E-mail: cabinet.presedinte(casan.ro. Tel. 0372 309270; Fax 0372 309231

e. PiQat|18.02.04
Domnului Marian PAVEL

Preşedinte al Consiliului Judeţean IALOMIȚA
Domnule Preşedinte,
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările

ulterioare, prevede la art.282 alin. (1) lit. (a) că Adunarea Reprezentanților este organ de

conducere al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, constituindu-se peniru o perioadă
de 4 ani.

Adunarea Reprezentanţilor se întruneşte în şedinţă o dată pe an, la convocarea
Consiliului de Administraţie, sau în şedinţe extraordinare, la convocarea Preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate, a Consiliului de Administraţie sau a unui număr de cel

puţin 30 de membri ai Adunării Reprezentanţilor.
Adunarea Reprezentanţilor are următoarele atribuţii:
a) analizează repartizarea bugetului aprobat de către cei în drept şi recomandă
ordonatorului principal de credite luarea măsurilor necesare pentru modificarea acestuia, în

condiţiile legii;
b) analizează modul de utilizare a fondului, costurile din cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate, serviciile medicale acordate şi tarifele practicate la contractarea

pachetului de servicii de bază şi recomandă măsurile legale pentru folosirea cu eficienţă a
fondurilor şi de respectare a drepturilor asiguraţilor.

Având în vedere organizarea şedinţei Adunării Reprezentanţilor în luna mai 2021

precum şi prevederile art. 283 alin. (1) lit. (a) din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți prin
desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor, delegat din partea Consiliului Județean
Ialomița.
Cu deosebită considerație,
i

PRESEBINTE,
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