Proiect
Nr . 104 din 14.04.2021

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al asiguraților din județul Botoșani
în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de _______2021,
urmare adresei cu nr. P1991 din 18.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani
cu nr. 5180 din 25.03.2021
analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 6438
din 14.04.2021, prin care se propune desemnarea unui reprezentant al asiguraților din județul
Botoșani în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică
Locală, nr. 6439 din 14.04.2021,
- 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. 282 și art. 283 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 doamnei Guraliuc Elena Ramona, ca reprezentant al
asiguraților din județul Botoșani în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate.
Art. 2 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. 6438 din 14.04.2021

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui
reprezentant al asiguraților din județul Botoșani în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate.
Prin adresa cu nr. P1991 din 18.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu
nr. 5180 din 25.03.2021, Casa Națională de Asigurări de Sănătate solicită desemnarea unui nou
reprezentant al asiguraților delegat din partea Consiliului Județean Botoșani.
În conformitate cu prevederile art. 283 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, adunarea reprezentanţilor se
constituie pe o perioadă de 4 ani şi cuprinde reprezentanţi ai asiguraţilor delegaţi de consiliile
judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în număr de unu pentru fiecare judeţ
şi doi pentru municipiul Bucureşti. Mandatul membrilor consiliului de administraţie al caselor de
asigurări de sănătate judeţene este 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 CNAS, a consiliului de
administraţie sau a unui număr de cel puţin 30 de membri ai adunării reprezentanţilor.
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. 6439 din 14.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

În conformitate cu prevederile art. 282 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Reprezentanților este un
organ de conducere al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
În conformitate cu prevederile art. 283 alin. (1) din legea menționată mai sus, Adunarea
Reprezentanţilor se constituie pe o perioadă de 4 ani şi cuprinde reprezentanţi ai asiguraţilor
delegaţi de consiliile judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în număr de unu
pentru fiecare judeţ şi doi pentru municipiul Bucureşti. Mandatul membrilor consiliului de
administraţie al caselor de asigurări de sănătate judeţene este 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 CNAS, a consiliului de administraţie sau a unui număr
de cel puţin 30 de membri ai adunării reprezentanţilor.
Persoanele care fac parte din organele de conducere ale CNAS şi ale caselor de asigurări
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie cetăţeni români şi să aibă domiciliul pe teritoriul României;
b) să aibă calitatea de asigurat;
c) să nu aibă cazier judiciar sau fiscal.
Conform art 285 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare, 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.
Prin adresa cu nr. P1991 din 18.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.
5180 din 25.03.2021, Casa Națională de Asigurări de Sănătate solicită desemnarea unui nou
reprezentant al asiguraților delegat din partea Consiliului Județean Botoșani.
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

