
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor, delegat  

din partea Consiliului  Judeţean Alba în Adunarea Reprezentanţilor  

a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna mai 2021; 

Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

asiguraţilor, delegat din partea Consiliului Judeţean Alba în Adunarea Reprezentanţilor a Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate; 

- adresa nr. 1991 /18 martie 2021 a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6709/ 24 martie 2021; 

Luând în considerare prevederile: 

       -  art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f,  art. 173 alin. 5 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 282 alin. 1,  art. 283, art. 284, art. 285  din Legea nr. 95 /2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 

următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se desemnează domnul ŞTEF GHEORGHE reprezentant al asiguraţilor, delegat 

din partea Consiliului Judeţean Alba în Adunarea Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate.  

  Art. 2. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează 

și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate, Direcţiei juridică şi administraţie publică şi Compartimentului 

unități medicale, asistență socială şi învățământ special din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 103 

Alba Iulia, 22 aprilie 2021 



Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba;  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către 

următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa 

persoanelor şi situaţii de urgenţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 9319/22 aprilie 2021 

 

   REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor delegat  

din partea Consiliului  Judeţean Alba în Adunarea Reprezentanţilor  

a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  

 

 I. Expunere de motive 

 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, instituţie publică, autonomă, de interes naţional, 

cu personalitate juridică, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care 

administrează şi gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate şi are ca principal obiect de 

activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate 

din România. 

 Conform prevederilor art. 282 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate are 

următoarele organe de conducere: 

a) adunarea reprezentanţilor; 

b) consiliul de administraţie; 

c) preşedintele; 

d) comitetul director; 

e) doi vicepreşedinţi 

f) directorul general. 

Potrivit prevederilor art. 283 alin. 1 şi ale art. 284 din acelaşi act normativ precizat 

anterior, 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; şi 

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. Pentru adoptarea hotărârilor fiind necesar 

votul favorabil al majorităţii membrilor prezenţi. 

 În conformitate cu actele normative referitoare la organizarea şi funcţionarea CNAS, 

Adunarea reprezentanţilor a fost prevăzută ca fiind organul de conducere al Casei, ierarhic 

superior Consiliului de administraţie. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale  
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a efectuat demersuri către instituţiile statului, 

precum şi către asociaţiile patronale şi organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, în 

vederea desemnării membrilor pentru constituirea Adunării reprezentanţilor. 

 Prin Adresa nr. 1991 /18 martie 2021 a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ni se 

solicită sprijinul prin desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor, delegat din partea instituţiei 

noastre, în vederea constituirii Adunării Reprezentanţilor şi organizării şedinţei acesteia în luna 

mai a anului curent. 

 Propunem desemnarea domnului ŞTEF GHEORGHE în calitate de reprezentant al 

asiguraţilor, delegat din partea Consiliului Judeţean Alba în Adunarea Reprezentanţilor a Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate. Domnia sa a acumulat o experienţă vastă în acest domeniu de 

activitate şi cunoaşte foarte bine problemele cu care se confruntă acest sistem, ocupând pentru o 

perioadă determinată funcţii de conducere (director financiar contabil, preşedinte director general) 

în cadrul unor instituţii cu atribuţii în domeniul sănătăţii (Direcţia Sanitară Alba, Casa Judeţeană 

de Asigurări de Sănătate Alba). 

 

III. Reglementări anterioare 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 193/28 iunie 2018 privind desemnarea unui  

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

de Sănătate Alba. 



IV. Baza legală 

- art. 173 alin.1 lit. d şi alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 282 alin. 1,  art. 283, art. 284, art. 285  din Legea nr. 95 /2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare; 

 

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 103 din 22 aprilie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                   APROB, 

JUDEŢUL ALBA                                                                     PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                   Ion DUMITREL  

SECRETAR GENERAL 

Nr. 9321/22 aprilie 2021 

 

                                                

          

 

 

Către 

Către 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ 

COMPARTIMENTUL UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ,  

SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

Doamnei consilier superior Luminiţa SÂNTIMBREAN 

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor delegat  

din partea Consiliului  Judeţean Alba în Adunarea Reprezentanţilor  

a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  

 

  

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului 

Alba până în data de 26 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a primei  

şedinţe, „ordinară” estimată a avea loc în data de 27  mai 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 103/22 aprilie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea desemnarea 

reprezentantului asiguraţilor delegat din partea Consiliului Judeţean Alba în Adunarea 

Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 

  - adresa nr. 1991/18 martie 2021 a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6709/ 24 martie 2021;   

 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

 SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


