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CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                           

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 66/2021 privind desemnarea 

reprezentantului asiguraților delegat de Consiliul Județean Gorj  

în Adunarea reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 

 

 

Consiliul Judeţean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

            - Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

 - Raportul de avizare al Comisiei  de buget - finanţe; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului; 

- Raportul  de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate şi asistenţă socială; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 66/2021 privind desemnarea reprezentantului asiguraților 

din județul Gorj în Adunarea reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 95/2021 privind constatarea încetării de drept a unui 

mandat de consilier județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant; 

- Prevederile art. 282 alin. (1) și art. 283 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare. 

 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. I.  Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 66/2021, în sensul înlocuirii 

domnului Hortopan Alexandru-Liviu ca reprezentant al asiguraților delegat de Consiliul Județean 

Gorj în Adunarea reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu domnul Mitescu 

Gheorghe.  

 

Art. II. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor nominalizate la art. I, Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate, precum și Instituției Prefectului - Județul Gorj.  

 

         PREŞEDINTE,                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

           COSMIN-MIHAI POPESCU                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                      CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

 

 

  

    

   Nr. 143 

 Adoptată în şedinţa din 29.09.2021 

 Cu un număr de 31 voturi 

 Din numărul consilierilor prezenți 

                                 


