
ROMÂNIA                                                                                                            PROIECT 

JUDEŢUL GORJ                                                                                             Avizat pentru legalitate, 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                          Secretar general al județului,     

                                                                                                                Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu                                                                                                                            

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a 

Județului Gorj 

 

 

 Consiliul Judeţean Gorj 

Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

 -  Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

 -  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi administraţie publică; 

 -  Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; 

 -  Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială;  

 -  Prevederile art. 296 și art. 297 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 42/2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj; 

 -  Adresa Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Gorj nr. 6188/2021, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 5432/2021,    

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

  

 Art. 1. Se desemnează domnul/doamna ___________________________, ca membru în Consiliul 

de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Gorj. 

 Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Județean 

Gorj nr. 42/2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de 

Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj.  

 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică persoanei nominalizate la art. 1, Casei de Asigurări de 

Sănătate a Județului Gorj, precum și Instituției Prefectului - Județul Gorj.    

    

 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

CONTRASEMNEAZĂ,                                                    

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                            

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

  

 

  

 Nr. _____ 

 Adoptată în şedinţa din _________ 2021 

 Cu un număr de ______ voturi 

 Din numărul consilierilor prezenți 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a Proiectului de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de 

Asigurări de Sănătate a Județului Gorj 

 

 Potrivit prevederilor art. 296 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, Organele de conducere ale caselor de asigurări 

sunt consiliul de administrație și președintele-director general. 

 Modul de constituire al consiliului de administrație al caselor de asigurări de sănătate este stabilit 

de art. 297 alin. (1) și (2) din actul normativ mai sus precizat, potrivit căruia, Consiliul de administraţie al 

caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti 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.   

 (2) Mandatul membrilor consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări este de 4 ani. Membrii 

consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări beneficiază 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.  

 În temeiul acestor dispoziții legale, prin adresa nr. 6188/2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj 

sub nr. 5432/2021, Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Gorj solicită nominalizarea unei persoane de 

către Consiliul Județean Gorj care să facă parte din Consiliul de administrație. 

 Atribuțiile consiliului de administrație, ca organ de conducere al caselor de asigurări, sunt prevăzute 

de art. 297 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

 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 preşedintele-director 

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.   

 Față de cele prezentate, supun aprobării Consiliului Județean Gorj Proiectul de hotărâre privind 

desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Gorj. 

  

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de 

Asigurări de Sănătate a Județului Gorj 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație 

al Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Gorj, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea 

Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. 

Potrivit prevederilor art. 296 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată 

(r1), cu modificările și completările ulterioare, Organele de conducere ale caselor de asigurări sunt consiliul 

de administrație și președintele-director general 

Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre este asigurat de prevederile art. 297 alin. (1) și alin. 

(2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, potrivit cărora ,,Consiliul de administraţie al caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a 

municipiului Bucureşti 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.   

 (2)Mandatul membrilor consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări este de 4 ani. Membrii 

consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări beneficiază 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. 

 În aplicarea acestor dispoziții legale, Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Gorj, prin adresa nr. 

6188/2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 5432/2021, solicită nominalizarea de către Consiliul 

Județean Gorj a unei persoane care să facă parte din Consiliul de Administrație.   

 Atribuțiile Consiliului de administrație sunt prevăzute de art. 297 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, și cuprind: 

 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 preşedintele-director 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.   

 Având în vedere cele expuse, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru adoptarea 

Proiectului de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări 

de Sănătate a Județului Gorj, în forma prezentată.    

 

 

 Direcția juridică, dezvoltarea capacității                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

administrative și achiziții publice 

Director executiv, 

                                  Marcău Costel 

 

Serviciul resurse umane, managementul 

funcției publice și al unităților sanitare preluate 

Șef serviciu, 

Slivilescu Lidia 
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