ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAne

pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judelean
Buz5u in consiliul de Administralie al casei Judelene de
Asiguriri de Sdn5tate Buz5u

Consiliul judetean BuzEu;
Av6nd tn vedere:

-

expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean Buzdu,
inregistratd sub nr. I4I47 /t7 .LO.ZAt7 ;
raportul de specialitate al Directiei Juridice gi Administralie Public!
LocalE lnregistrat sub nr. 14L48/t7.LO.2AI7;
avizul de legalitate al Secretarului judelului BuzHu dat pe proiectul
de hot516re;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean BuzEu
anexate la hotSr6re;
adresa Casei Judetene de Asigurbri de SSn5tate BuzEu inregistrat5
sub nr. L4744/ 1.7. 10. 2AL7 ;
rezultatul votului secret consemnat in procesul-verbal al gedinlei;
prevederile art. 286,287 9i 310 din Legea nr. 95/2006 privind
reforma in dornenir-rl sEnSt5gii, republicatS, cu modific5rile gi
com plet5 ri le u lterioa re,

in temeiul art. 91, alin(1) lit. ,,f" gi art.97 din Legea nr.2l5/2OOl

a

administratiei publice locale, republicatS, cu modificSrile gi complet5rile
u

lterioa re,

HorARAgrE:
Art.1. Domnul consilier judetean BURADA PETRE se desemneazE
reprezentant al Consiliulr.ri Judelean Buzdu ?n Consiliul de Administralie
Casei Judetene de AsigurEri de sbn5tate BuzEu cu un mandat de 4 ani.

CA

al

Art.2.

HotE16rea Consiliului Judelean BuzEu
inceteaz5 aplicabilitatea.

nr,

L6L/2016

iSi

Art.3. Secretarul Jude[ulul Buz5u va asigura comunicarea hot516rii
autorit5tilor, institutiilor gi persoanei desemnate precum 9i publicarea
acesteia pe site-ul Consilir-rlui Judetean Buzbu.

PRE9EDINTE,

:EMANOIL NEAGU

#,"H-

//\-.\--1--

tuffi

CONTRASEMNEAZA,
CRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI

-

LAURENTIU GAVRILA

Nr. 254
BUZAU, 26 OCTOMBRIE 2Ot7
Hotir6rea a fost adoptati cu 32 voturi ,,p€[tru", - voturi ,,impotriv6",
- abtineri de cei 32 consilieri judeteni prezen[i"

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE$EDINTE
Nr. 14L47 / L7.1O.2OL7

EXPUNERE DE MOTTVE

la proiectul de hotirdre pentru desemnarea
reprezentantului Consiliului Judetean BuzHu in Consiliul de
Administratie al Casei Judelene de Asigurdri
de S5n5tate Buzdu

Proiectul de hot516re a fost iniliat la solicitarea Casei Judelene de
AsigurEri de SEnEtate care se aflS in procesul de actualizare a componenlei
Consiliului de Administra[ie, conform prevederilor legale.
Prin Hot5rSrea Consiliului Jude[ean Buz5u nr. B9l2O13 a fost desemnat
ca reprezentant al Consiliului Judefean Buz5u - domnul consiligr judefean
Ghiveciu Adrian-Iulian pentru mandatul mai 2013 - mai 2Ot7. in luna iulie
2OL6 acesta a formulat o cerere de retragere, iar prin HotE16rea Consiliului
Judefean BuzEu nr.767/2016 a fost desemnat ca reprezentant al autoritS[ii
publice judetene in Consiliul de Administralie al Casei Judelene de AsigurEri
de S5n5tate domnul consilier jude[ean BURADA PETRE p6n5 in mai 2OL7
Urmare acestei solicit5ri, propun desemnarea, prin vot secret, a unui
reprezentant al Consiliului Judetean BuzEu in noul Consiliu de Administralie
al Casei Jude[ene de Asigur5ri de S5nState Buz5u.
.

PRE9EDINTE,

PETRE.EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
Directia Juridici gi Administralie
Publici Local5
N

r. 14

L48l

L7 .LO.TOL7

RAPORT

la proiectul de hotirdre pentru desemnarea
reprezentantului Consiliului Judetean Buzdu in Consiliul de
Administratie al Casei Judelene de Asigurdri
de Sinitate Buzdu

Conform prevederilor Legii nr. 95/2006, organele de conducere ale
caselor de asigurEri de sEnitate judelene sunt consiliul de administralie gi
pregedintele - director general.
Consiliul de administratie este alc5tuit din 11 membri desemnali
astfel:

a)
b)
c)
d)
e)

unul de consiliul judetean ;
unul de prefect, la propunerea Direc[iei de sdn5tate pubric5;
3 desemnati de confederatii patronale;
3 desemnati de confederatii sindicale;
2 de consiliile judetene ale persoanelor v6rstnice;
f) pregedintele care este directorul general.
Mandatul membrilor consiliului de administralie este de 4 ani; fiecare

membru beneficiazd pentru participarea la gedinlele consiliului, de o
indemnizatie lunarE de 7o/o din salariul directorului general. Pe perioada

mandatului, membrii consiliului de administralie pot fi revocali de cStre cei
care i-au desemnat.
Ca atributii principale ale consiliului de administralie men[ion5m:
- aprob5 proiectul statutului propriu;
- avizeaz5 proiectul bugetului de venituri gi cheltuieli anuale aferente
Fondului national unic;
- avizeazl politica de contractare cu respectarea contractului
cad ru,

Preciz5m cE membrii consiliului de administralie sunt incompatibili cu
functii de conducere in cadrul direcliilor de sEn5tate publicS, furnizorilor de
servicii medicale din sistemul asigurErilor de sEnState ale c5ror servicii se
deconteaz5 din FOND, unit5tilor sanitare, cabinetelor medicale, funcfii alese
sau numite in cadrul colegiilor judelene ale medicilor, medicilor dentigti,

farmacigtilor, in cadrul organizaliilor centrale gi locale ale Ordinului
Asistentilor Medicali Generaligti, Moagelor si Asistenlilor Medicali din

Rom6nia; Ordinului Biochimigtilor, Biologilor si Chimigtilor in Sistemul Sanitar
din Rom6nia sau func[ii in cadrul societSlilor comerciale cu profil asigurEri,
farmaceutic sau de aparaturS medicalS.

De asemenea, constituie conflict de interese delinerea de c}tre
membrii consiliului de administratie de p5rli sociale, ac[iuni sau interese la
furnizori care stabilesc relatii contractuale cu casa judelean5. prevederile
legale mentionate se aplici gi in cazul in care so[ul/solia, rudele sau afinii
pSnE la gradul IV inclusiv delin active din cele menlionate anterior.
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MIRELA OPREA
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