UNIUNEA ARHITECTILOR DIN ROMANIA

SENAT

HOTĂRÂREA NR. 23 din 22.06.2017
cu privire la asistența medicală prin Rețeaua Regina Maria
Senatul U.A.R., legal întrunit în ședința din data de 22.06.2017, în
conformitate cu prevederile art. 10.8.3 si 10.8.9 din Statutul U.A.R, cu privire la
atribuțiile Senatului, în unanimitate de voturi emite următoarea:
HOTĂRÂRE:
Art. 1 – U.A.R. asigura programul de sănatate prin Reteaua Regina Maria,
din anul 2010, pe bază de abonamente plătite lunar. Numărul membrilor abonați
este în continuă creștere, dar numărul utilizatorilor reali se situează în jur de 50%.
Din acest considerent, pentru a asigura rigoarea și responsabilitatea în cheltuirea
banului comun, Senatul solicită implicarea și participarea tuturor membrilor înscriși
pe lista beneficiarilor de servicii medicale, prin achitarea anuală a unei contribuții
de 100 lei.
Art. 2 – Contribuția anuală prevăzută la art. 1 se plătește pânâ la data de 31
ianuarie pentru anul curent, în contul Uniunii Arhitecților din România IBAN:
RO19RNCB0285008435440002 deschis la Banca Comercială Română, Sucursala
UNIC, CIF: 8236717.
Art. 3 – Angajații aparatului administrativ al U.A.R. pot beneficia, la cerere,
de aceste servicii medicale, cu condiția achitării contribuției anuale de 100 de lei
până la data de 31 ianuarie pentru anul curent.
Art. 4 – Abonații au dreptul de a înscrie un membru al familiei, în calitate de
coasigurat la serviciile medicale oferite, cu condiția achitării echivalentul în lei a
sumei de 120 Euro/an, până la data de 31 ianuarie pentru anul curent.
Art. 5 – Senatul își rezervă dreptul de a modifica valoarea contribuției
anuale, în situația modificării prevederilor contractuale cu Rețeaua Regina Maria.
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Art. 6 – Lista cuprinzând serviciile medicale furnizate de Rețeaua Regina
Maria este anexată prezentei hotărâri.
Art. 7 – Prezenta Hotărâre abrogă Circulara nr. 3 din 24.02/12.03.2010,
Circulara nr. 3 bis/10.12.2010, Hotărârea Colegiului Director nr. 5 din 20.01.2012,
Hotărârea Senatului nr. 25 din 17.04.2015, Hotărârea Senatului nr. 56 din
16.12.2016.
Art. 8 – Prezenta Hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Comisia
Socială a U.A.R. și aparatul administrativ al U.A.R.

Presedinte,

Trezorier,

Arh. Ileana TUREANU

Arh. Sorin Doru Ciomârtan

Consilier juridic,
Mirela Mercurianu
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