
                                                                                                                  PROIECT 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                      

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului asiguraților din județul Gorj în Adunarea reprezentanților Casei 

Naționale de Asigurări de Sănătate 

 

 

Consiliul Judeţean Gorj, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate al Direcției juridice și dezvoltarea capacității administrative din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

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

- Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială; 

- Demisia domnului Florescu Ciprian-Adrian din calitatea de reprezentant al Judeţului Gorj în Adunarea 

reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănatate, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub 

nr. 4957/20.04.2017; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 113 din 29.08.2014 privind desemnarea reprezentantului 

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

- Prevederile art. 283 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) 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, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se constată încetarea, la data demisiei, a calității de reprezentant al asiguraților din județul Gorj 

în Adunarea reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a domnului Florescu Ciprian-Adrian. 

 

Art. 2. Se aprobă desemnarea domnului/doamnei  __________________,  ca reprezentant al 

asiguraților din județul Gorj, delegat de către Consiliul Județean Gorj, în Adunarea reprezentanților Casei 

Naționale de Asigurări de Sănătate. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor nominalizate la art. 1 și 2, precum și Casei 

Naționale de Asigurări de Sănătate.  

 

 

 PREŞEDINTE,                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

COSMIN-MIHAI POPESCU                                                        SECRETAR  AL JUDEŢULUI,           

                                                                                           CRISTINA-ELENA RĂDULEA- ZAMFIRESCU 

  

 

Nr.___________ 

Adoptată în şedinţa din ________2017 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul de consilieri județeni 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar al județului, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraților din județul Gorj în Adunarea 

reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 

 

 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, propun autorității deliberative desemnarea reprezentantului 

asiguraților din județul Gorj în Adunarea reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ca 

urmare a demisiei domnului Florescu Ciprian-Adrian din această calitate, înregistrată la Consiliul Județean 

Gorj sub nr. 4957/20.04.2017, 

Potrivit prevederilor art. 283 alin.  (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul 

sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea reprezentanților Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate se constituie pe o perioadă de 4 ani și cuprinde pe lângă cei 31 de membri numiți, în 

condițiile legii, și reprezentanți ai asiguraţilor delegaţi de consiliile judeţene şi de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, în număr de unu pentru fiecare judeţ şi doi pentru municipiul Bucureşti.  

 

Față de cele prezentate, supun aprobării Consiliului Județean Gorj, proiectul de  hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului asiguraților din județul Gorj în Adunarea reprezentanților Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate. 

  

 

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL GORJ 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraților din județul Gorj în Adunarea 

reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 
 

 
Organele de conducere ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și modul de constituire a 

Adunării reprezentanților sunt reglementate de: 
- prevederile art. 282 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu 

modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, Casa Națională de Asigurări de Sănătate are 
următoarele organe de conducere:    

    a) adunarea reprezentanţilor;    
    b) consiliul de administraţie;    
    c) preşedintele;    
    d) comitetul director;    
    e) vicepreşedintele;    
    f) directorul general.  
- prevederile art. 283 Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și 

completările ulterioare, la care se precizează:  
Adunarea reprezentanţilor se constituie pe o perioadă de 4 ani şi cuprinde:     

    a) reprezentanţi ai asiguraţilor delegaţi de consiliile judeţene şi de Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, în număr de unu pentru fiecare judeţ şi doi pentru municipiul Bucureşti. 
Desemnarea acestor reprezentanţi se face în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi;    

    b) 31 de membri numiţi astfel: 2 de către Preşedintele României, 3 de către primul-ministru, la 
propunerea ministrului sănătăţii publice, 3 de către Senat, la propunerea comisiei de specialitate, 3 de 
către Camera Deputaţilor, la propunerea comisiei de specialitate, un reprezentant al Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, un reprezentant al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de 
Asigurări Sociale, 5 de către asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, 5 de către organizaţiile 
sindicale reprezentative la nivel naţional, 7 reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţele 
sanitare proprii, respectiv câte un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, 
Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale, şi un reprezentant al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.    

    (2) Sunt reprezentative la nivel naţional asociaţiile patronale şi organizaţiile sindicale care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare.    

    (3) Pe locurile devenite vacante ca urmare a demisiei, revocării din cauze prevăzute de lege sau a 
decesului se numesc noi membri, aleşi în aceleaşi condiţii, până la expirarea mandatului în curs. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Având în vedere demisia domnului Florescu Ciprian-Adrian din calitatea de reprezentant al 
Judeţului Gorj în Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănatate, înregistrată la 
Consiliul Județean Gorj sub nr. 4957/20.04.2017, cât și prevederile legale menționate, considerăm că sunt 
îndeplinite condițiile legale și propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului asiguraților din județul Gorj în Adunarea reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate în forma prezentată. 

 
Direcția juridică și dezvoltarea 

capacității administrative, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

COSTEL MARCĂU 
 

 
 


	06. Proiect desemn reprezentant CNAS
	06.Expunere de motive desemn reprezentant CNAS
	06. Raport de specialitate desemn reprezentant CNAS

