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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al asigura ilor în Adunarea reprezentan ilor Casei
Na ionale de Asigur ri de S tate i a unui reprezentant în Consiliul de administra ie al

Casei de Asigur ri de S tate a jude ului Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei juridice i administra ie public i avizul favorabil al comisiei juridice i de
disicplin ;

În baza prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a), i ale art. 287, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/
2006 privind reforma în domeniul s ii;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) punctul 4 i art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a
administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se desemneaz  ca reprezentant al asigura ilor din jude ul Maramure  în Adunarea
Reprezentan ilor Casei Na ionale de Asigur ri de S tate, domnul Kovacs Marinel.

Art.2.  Se desemneaz  ca membru în Consiliul de administra ie al Casei de Asigur ri de
tate Maramure , domnul Matei C lin Vasile Andrei.

Art. 3. Începând cu data adopt rii prezentei hot râri, orice prevedere contrar , se abrog .
Art.4. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :

- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Casei Na ionale de Asigur ri de S tate;
- Casei Jude ene de Asigur ri de S tate Maramure ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Reprezentan ilor desemna i.

Prezenta hotarâre a fost adoptat  cu 29 voturi „pentru” i 6 ab inere în edin a ordinar  a
Consiliului jude ean  Maramure  din 29 august  2012. Au fost prezenti 35 din totalul de 35
consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 29 august 2012
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