
 

 

HOTĂRÂREA  Nr. _____ 

din ___________________ 2018 

 
privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de 
Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi   
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2651/9.03.2018 

  
Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al 
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 646/26.02.2018 a Casei de Asigurări de Sănătate 
Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2651/27.02.2018; 
 Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 297 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 3, din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;     

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

 Art.1. Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de 
Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi, domnul Nechifor Alexandru – 
consilier judeţean.  

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi şi 

domnului Nechifor Alexandru. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Coca Ionel                                                                                                                         SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./07.03.2018                                                                                                                             Coca Ionel 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                    
Nr. 2651/9.03.2018 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de Administraţie  
al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi 

 
 
Prin adresa nr. 646/26.02.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 

2651/27.02.2018, Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi solicită desemnarea 

reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de Administraţie.  

 

Potrivit prevederilor art. 297 alin (1) din Legea nr. 95/2006 republicată, privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: “(1) 

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.” 

 

Art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede: „În exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean: aceluiaşi articol prevede: „consiliul 

judeţean  asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] sănătatea”. 

 

Solicităm avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului 

Judeţean Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 
 
 
 
 
 
 

Coca Ionel                                                                                                                              SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./07.03.2018                                                                                                                                   Coca Ionel 



CONSILIIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                              
Nr. 2651/9.03.2018 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi   
  
 

Prin expunerea de motive, iniţiatorul propune un proiect de Hotărâre a Consiliului 

Judeţean Galaţi privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de 

Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi. 

 

Prin adresa nr. 646/26.02.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 

2651/27.02.2018, Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi solicită desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de Administraţie.  

 

Potrivit prevederilor art. 297 alin (1) din Legea nr. 95/2006 republicată, privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: “(1) 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.” 

 

Art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede: „În exercitarea atribuţiilor 

prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean: aceluiaşi articol prevede: „consiliul judeţean  

asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes judeţean privind: […] sănătatea”. 

 

 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 

 
 

Director executiv, 
 

Stoica George 

Director executiv, 
 

Cristea Constantin 

Director executiv, 
 

Epure Camelia 
 

Arhitect Şef, 
 

Dumitrescu Mărioara 

 
Şef serviciu 

 
Mişurnov Andrei 

 
Şef serviciu, 

 
Coca Ionel 

 

 
 
Coca Ionel                                                                                                                                                                   SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./07.03.2018                                                                                                                                                                       Coca Ionel 


