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H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al  

Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Ialomiţa 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 9734 din 13.11.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 

 Examinând : 

 - Adresa nr. 18031 din 04.11.2015 a Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Ialomiţa; 

- Raportul nr. 9739 din 13.11.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

 - Raportul nr. 9922 din 18.11.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială şi 

familie; 

 - Procesul verbal nr.9961 din 19.11.2015 al Comisiei de validare, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile art.297 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art.91 alin.(5) lit.a) pct.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul MITRICĂ ION în calitate de membru în Consiliul de 

Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Ialomiţa. 

 

Art.2 (1) Mandatul persoanei nominalizate la art. 1 este de 4 ani. 

        (2) Pe perioada mandatului, domnul MITRICĂ ION va beneficia de drepturile şi va duce la 

îndeplinire atribuţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 

 

 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, spre 

ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1 şi, spre ştiinţă, Casei Judeţene de Asigurări de 

Sănătate Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

         p.PREŞEDINTE                                            

        Contrasemnează, 

          VICEPREŞEDINTE                          Secretarul judeţului Ialomiţa 

Ioan MARTIN                                                Adrian Robert IONESCU 
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