
ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului  asiguraţilor, delegat de  Consiliul Judeţean 
Ilfov în Adunarea Reprezentanţilor a  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:

− Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov, 

înregistrată cu  nr.______/__________2012; 

− Raportul Direcţiei de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, înregistrat cu 

nr._____/__________2012;

− Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală,  juridică,  apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

− Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie socială, 

protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism;

     Ţinând seama de prevederile art.272 alin.2 şi ale art.273 alin.(1) lit.,,a,,  din  Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, modificată şi completată;

În  temeiul  art.45,  alin.(5),  art.91  alin.(1)  lit.f,  art.97  din  Legea  nr.215/2001  a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se  desemnează  d-na/dl.  __________________,  ca  reprezentant  al 

asiguraţilor, delegat  de  Consiliul Judeţean Ilfov în Adunarea Reprezentanţilor a Casei 

Naţionale  de Asigurări de Sănătate .



          Art.2  Hotărârea  Consiliului  Judeţean Ilfov nr.25/05.08.2008 îşi  încetează 

aplicabilitatea. 

Art.3  Direcţiile  de  specialitate  vor  aduce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei 

hotărâri.

PREŞEDINTE,

MARIAN PETRACHE

Avizează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr._____
Din ____________ 2012



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr._______/__________ 2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit  prevederilor  art.272   din  Legea  nr.95/2006  privind  reforma  în  domeniul 

sănătăţii, modificată şi completată:

    ,, (1) CNAS are urmatoarele  organe de conducere:

    a) adunarea reprezentantilor;

    b) consiliul de administratie;

    c) presedintele;

    d) comitetul director;

    e) 1 vicepresedinte;

    f) directorul  general.

    (2) Persoanele care fac parte din organele de conducere ale CNAS si ale caselor 

de asigurari trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    a) sa fie cetateni romani si sa aiba domiciliul pe teritoriul Romaniei;

    b) sa aiba calitatea de asigurat;

    c) sa nu aiba cazier judiciar sau fiscal;

În  conformitate  cu  prevederile  art.273 din  Legea  nr.95/2006  privind  reforma  în 

domeniul sănătăţii, modificată şi completată:

    (1) Adunarea reprezentantilor se constituie pe o perioada de 4 ani si cuprinde:



    a) reprezentanti ai asiguratilor delegati de consiliile judetene si de Consiliul Gene-

ral al Municipiului Bucuresti, in numar de unu pentru fiecare judet si doi pentru munici-

piul Bucuresti. ,, 

Adunarea reprezentantilor se întruneste în şedinţă o dată pe an, la convocarea con-

siliului de administratie, sau în şedinte extraordinare, la convocarea preşedintelui CNAS, 

a consiliului de administraţie sau a unui număr de cel putin 30 de membri ai adunării re-

prezentanţilor.

    În conformitate cu prevederileart.275  din Legea sus menţionată: 

    ,,Adunarea reprezentantilor are urmatoarele atributii:

    a) propune modificarea Statutului CNAS;

    b) analizeaza repartizarea bugetului aprobat de catre cei in drept si recomanda ordona-

torului  principal  de credite  luarea  masurilor  necesare pentru modificarea  acestuia,  in 

conditiile legii;

    c) analizeaza modul de utilizare a fondului, costurile din cadrul sistemului de asigurari 

sociale de sanatate, serviciile medicale acordate si tarifele practicate la contractarea pa-

chetului de servicii de baza si recomanda masurile legale pentru folosirea cu eficienta a 

fondurilor si de respectare a drepturilor asiguratilor.,, 

Astfel,  având  în  vedere  prevederile   legale,  am  iniţiat  proiectul  de  hotărâre 

alăturat, pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,

Marian   Petrache 

VICEPREŞEDINTE,                                                             VICEPREŞEDINTE,
   Manicea Cristina                                                                      Mihai  Barbu 

    
 



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr._______/__________ 2012

RAPORT

Potrivit  prevederilor  art.272   din  Legea  nr.95/2006  privind  reforma  în  domeniul 

sănătăţii, modificată şi completată:

    ,, (1) CNAS are urmatoarele  organe de conducere:

    a) adunarea reprezentantilor;

    b) consiliul de administratie;

    c) presedintele;

    d) comitetul director;

    e) 1 vicepresedinte;

    f) directorul  general.

    (2) Persoanele care fac parte din organele de conducere ale CNAS si ale caselor 

de asigurari trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    a) sa fie cetateni romani si sa aiba domiciliul pe teritoriul Romaniei;

    b) sa aiba calitatea de asigurat;

    c) sa nu aiba cazier judiciar sau fiscal;

În  conformitate  cu  prevederile  art.273 din  Legea  nr.95/2006  privind  reforma  în 

domeniul sănătăţii, modificată şi completată:

    (1) Adunarea reprezentantilor se constituie pe o perioada de 4 ani si cuprinde:

    a) reprezentanti ai asiguratilor delegati de consiliile judetene si de Consiliul Gene-

ral al Municipiului Bucuresti, in numar de unu pentru fiecare judet si doi pentru munici-

piul Bucuresti. ,, 



Adunarea reprezentantilor se întruneste în şedinţă o dată pe an, la convocarea con-

siliului de administratie, sau în şedinte extraordinare, la convocarea preşedintelui CNAS, 

a consiliului de administraţie sau a unui număr de cel putin 30 de membri ai adunării re-

prezentanţilor.

    În conformitate cu prevederileart.275  din Legea sus menţionată: 

    ,,Adunarea reprezentantilor are urmatoarele atributii:

    a) propune modificarea Statutului CNAS;

    b) analizeaza repartizarea bugetului aprobat de catre cei in drept si recomanda ordona-

torului  principal  de credite  luarea  masurilor  necesare pentru modificarea  acestuia,  in 

conditiile legii;

    c) analizeaza modul de utilizare a fondului, costurile din cadrul sistemului de asigurari 

sociale de sanatate, serviciile medicale acordate si tarifele practicate la contractarea pa-

chetului de servicii de baza si recomanda masurile legale pentru folosirea cu eficienta a 

fondurilor si de respectare a drepturilor asiguratilor.,, 

Faţă de prevederile legale menţionate  şi în temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 

a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi  completată,  am  întocmit 

prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECŢIA   JURIDICĂ  ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
Irina Suliman

Şef Serviciul Juridic- Contencios,
                                                                                               Avizare  Legalitate  Acte

Adela Ralea Steliana


