Proiect
Nr . 7 din 20.01.2021

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al
Casei de Asigurări de Sănătate a județului Botoşani
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de _______2021,
urmare adreselor nr. 10467 din 18.05.2020 și nr. 30038 din 27.11.2020 ale Casei de
Asigurări de Sănătate Botoşani,
analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 984
din 19.01.2021, prin care se propune desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al
Casei de Asigurări de Sănătate a județului Botoşani,
având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică
Locală, nr. 985 din 19.01.2021,
- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte,
activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement,
- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate şi
fonduri europene,
în conformitate cu prevederile art. 297 alin (1) lit. a) din Legea 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și art.196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1 Se aprobă desemnarea domnului Iliuță Viorel, ca reprezentant al Consiliului
Județean Botoșani în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a județului
Botoşani.
Art. 2 Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 110/24.08.2016 îşi
încetează aplicabilitatea.
Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de
specialitate, şi persoana nominalizată la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
PREŞEDINTE,
Doina – Elena Federovici

Botoşani,
Nr. _____ din _______2021

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu

Nr. 984 din 19.01.2021

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în
Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a judeţului Botoşani.
Prin adresele cu nr. 10467 din 18.05.2020 și nr. 30038 din 27.11.2020, Casa de Asigurări
de Sănătate Botoșani solicită desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului Județean Botoșani
în Consiliul de administrație, având în vedere decesul doamnei doctor Andrioaie Mariana.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, cu modificările ulterioare, fondul naţional unic se gestionează de către Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate judeţene.
Potrivit art. 297 din Legea nr. 95/2006, consiliul de administraţie al caselor de asigurări
de sănătate judeţene este alcătuit din 11 membri, din care unul este desemnat de consiliul
judeţean.
Mandatul membrilor consiliului de administraţie al caselor de asigurări de sănătate
judeţene este de 4 ani.
Faţă de cele prezentate, supun spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în acest
scop.

PREŞEDINTE,
Doina –Elena Federovici

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală
Nr. 985 din 19.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

În conformitate cu prevederile art. 297 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, consiliul de administraţie al caselor de
asigurări de sănătate judeţene este alcătuit din 11 membri, din care unul este desemnat de
consiliul judeţean.
Consiliile de administraţie ale caselor de asigurări au următoarele atribuţii generale:
a) aprobă proiectul statutului propriu,
b) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anuale aferente fondului;
c) aprobă rapoartele de gestiune semestriale şi anuale, prezentate de preşedinteledirector general;
d) avizează politica de contractare propusă de preşedintele – director general, cu
respectarea contractului – cadru;
e) avizează programele de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv
măsurile de executare silită potrivit prevederilor legale în vigoare;
f) alte atribuţii date prin lege sau prin statut.
Mandatul membrilor consiliului de administraţie al caselor de asigurări de sănătate
judeţene este de 4 ani.
Prin adresele cu nr. 10467 din 18.05.2020 și nr. 30038 din 27.11.2020, Casa de Asigurări
de Sănătate Botoşani solicită desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului Județean Botoșani
în Consiliul de administrație, având în vedere decesul doamnei doctor Andrioaie Mariana.
Faţă de cele prezentate considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea
şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de hotărâre în
forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,
Amalia Marian

