
ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov

în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de
Sănătate a judeţului Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:

− Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov 
nr.______/__________2012; 

− Raportul  compartimentelor  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 cont de prevederile art.287 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, modificată şi completată;
      În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.161/2003 privind  unele  măsuri  pentru 
asigurarea  transparenţei  în  exercitarea  demnităţilor  publice,  a  funcţiilor  publice  şi  în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 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. ______________ consilier judeţean, ca reprezentant 
al  Consiliului  Judeţean  Ilfov  în  Consiliul  de  Administraţie  al  Casei  de  Asigurări  de 
Sănătate a judeţului Ilfov.



          Art.2 Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.37/2008 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

Având în vedere  prevederile art.287 din Legea nr. 95/2006 pprivind  reforma  în 
domeniul  sănătăţii,  modificată şi completată,  consiliul de administraţie al  caselor de 
asigurări de sănătate judeţene este alcătuit din 11 membri desemnaţi după cum urmează:

„ a) unul de consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului  
Bucureşti;
    b) unul de prefect, la propunerea  direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a  
municipiului Bucureşti;
    c)  3  de confederaţiile  patronale  reprezentative  la nivel  naţional,  desemnaţi  prin  
consens;
    d)  3  de  confederaţiile  sindicale  reprezentative  la  nivel  naţional,  desemnaţi  prin 
consens;
    e)  2  de  consiliile  judeţene  ale  persoanelor  vârstnice,  respectiv  al  municipiului  
Bucureşti;
    f) preşedintele, care este directorul general al casei de asigurări.”

Mandatul membrilor consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări este de  

4 ani, aceştia beneficiind de o indemnizaţie lunară de până la 1% din salariul funcţiei de 

director  general  al  casei  de  asigurări  respective,  în  condiţiile  prezenţei  efective  la 

şedinţele consiliului de administraţie.

Atribuţii generale ale Consiliilor de administraţie ale caselor de sigurări sunt cele 

prevăzute de art.287 alin.(4) din Legea nr.95/2006 sunt  următoarele:

  a) aprobă proiectul statutului propriu;

    b) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anuale aferente Fondului na-

tional unic de asigurări sociale de sănătate;



    c) aprobă rapoartele de gestiune semestriale şi anuale, prezentate de preşedintele-di-

rector general;

    d) avizează politica de contractare propusă de preşedintele-director general, cu re-

spectarea contractului-cadru;

    e) avizează programele de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv 

masurile de executare silita potrivit prevederilor legale in vigoare;

    f) alte atributii date prin lege sau prin statut.

    Ca urmare a constituirii noului Consiliu Judeţean Ilfov, este necesară desemnarea 

unui alt reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administraţie al Casei 

de Asigurări de Sănătate Ilfov.

Având  în  vedere  cele  prezentate  şi  dispoziţiile  legale  în  vigoare,  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

În  conformitate  cu  prevederile  art.287  alin.1  din  Legea  nr.  95/2006  privind 

reforma în domeniul  sănătăţii,  cu modificările şi  completările  ulterioare,  consiliul  de 

administraţie al  caselor de asigurări de sănătate judeţene este alcătuit  din 11 membri 

desemnaţi după cum urmează:

„ a) unul de consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului  
Bucureşti;
    b) unul de prefect, la propunerea directiei de sănătate publică judeţene, respectiv a  
municipiului Bucureşti;
    c)  3  de confederaţiile  patronale  reprezentative  la nivel  naţional,  desemnaţi  prin  
consens;
    d)  3  de  confederaţiile  sindicale  reprezentative  la  nivel  naţional,  desemnaţi  prin 
consens;
    e)  2  de  consiliile  judeţene  ale  persoanelor  vârstnice,  respectiv  al  municipiului  
Bucureşti;
    f) preşedintele, care este directorul general al casei de asigurări.”

(2) Mandatul  membrilor  consiliilor  de administraţie  ale caselor de asigurări  
este de 4 ani, aceştia beneficiind de o indemnizaţie lunară de până la 1% din salariul  
funcţiei de director general al casei de asigurări respective, în condiţiile prezenţei efec-
tive la şedinţe
        3) Pe perioada mandatului membrii consiliului de administratie pot fi revocati din  
functii de catre cei care i-au numit, iar pe functiile ramase vacante sunt numiti noi mem-
bri, pana la expirarea mandatului in curs.
    (4) Consiliile de administratie ale caselor de asigurari au urmatoarele atributii gen-
erale:
    a) aproba proiectul statutului propriu;
    b) avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anuale aferente Fondului na-
tional unic de asigurari sociale de sanatate;



    c) aproba rapoartele de gestiune semestriale si anuale, prezentate de presedintele-di-
rector general;
    d) avizeaza politica de contractare propusa de presedintele-director general, cu re-
spectarea contractului-cadru;
    e) avizeaza programele de actiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, inclusiv  
masurile de executare silita potrivit prevederilor legale in vigoare;
    f) alte atributii date prin lege sau prin statut.
    (5) Consiliul de administratie ia hotarari prin vot, in prezenta a cel putin doua treimi  
din numarul membrilor.
    (6) Sedintele consiliului de administratie sunt publice, cu exceptia cazurilor in care  
membrii consiliului decid prin vot ca acestea sa se desfasoare cu usile inchise. Prob-
lemele legate de buget se vor discuta intotdeauna in sedinte publice.

Ţinând cont de  dispoziţiile art. 45 alin.5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, modificată şi completată,potrivit căruia hotărârile cu caracter 

individual  cu privire  la persoane, acestea  vor  fi  luate  întotdeauna  prin vot   secret.

Faţă de cele relatate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, am întocmit 

prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECŢIA   JURIDICĂ  ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
Irina Suliman

Şef Serviciu Juridic- Contencios,
                                                                                               Avizare  Legalitate  Acte,

Adela Ralea Steliana

Întocmit/tehnored. Grigore  Elena


