
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului  Judeţean Alba  

în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în 

Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba; 

- raportul de specialitate nr. 13824 din 8 august 2016 al Direcției juridice și relații publice 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 25 din 17 februarie 2013 privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de 

Sănătate Alba; 

- Dispoziţiei Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 178 din 21 iunie 2016  privind 

încetarea contractului de management, la data expirării acestuia, şi eliberarea din funcţie a 

domnului Bumb Sorin Ioan, administrator public; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică  și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială, precum și de procesul verbal încheiat de Comisia de validare cu ocazia votului 

secret privind numirea doamnei Giurea Diana Cecilia; 

  Având în vedere prevederile: 

       - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 297 alin. 1 lit. a, alin. 2 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

 Art. 1. Se revocă domnul Bumb Sorin Ioan din funcţia de membru în Consiliul de 

administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba, ca urmare a încetării contractului de 

management încheiat cu președintele Consiliului Județean Alba. 

 Art. 2. Se numeşte până la expirarea mandatului în curs al Consiliul de Administraţie al Casei 

de Asigurări de Sănătate Alba, doamna Giurea Diana Cecilia – consilier juridic superior la 

Serviciul juridic contencios din cadrul Direcției juridice și relații publice din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Alba, în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de 

Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba, cu statut de membru, pe locul devenit vacant 

ca urmare a revocării domnului Bumb Sorin Ioan. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2016, dată la care  Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba 25 din 17 februarie 2013 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba își 

încetează aplicabilitatea.  

       Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Casei de Asigurări de Sănătate 

Alba, Direcției de Sănătate Publică Alba, domului Bumb Sorin Ioan, doamnei Giurea Diana Cecilia, 

Direcţiei juridică şi relații publice, și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                   Vasile BUMBU                                             
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Alba Iulia,  25 august 2016  
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