
ROMÂNIA                                                                                                  

JUDEȚUL GORJ                                                                                

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                              PROIECT,           

                                                                       AVIZAT: 

                                                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                              CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

                                   

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de 

Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive; 

- Raportul de specialitate al Direcției juridice și dezvoltarea capacității administrative; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică; 

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

- Demisia domnului Tașcău Dorin-Dan din funcția de membru al Consiliului de 

Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate, înregistrată la Consiliul Județean 

Gorj sub nr. 2691/02.03.2017; 

- Prevederile  art. 297 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se constată încetarea calității domnului Tașcău Dorin-Dan de reprezentant al 

Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de 

Sănătate Gorj. 

Art. 2. Se desemnează domnul/doamna _____________________ca reprezentant al 

Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de 

Sănătate Gorj. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art.1, Casei Județene de 

Asigurări de Sănătate Gorj, precum și Instituției Prefectului – Județului Gorj. 

 

           PREȘEDINTE, 

     Cosmin-Mihai Popescu                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                           SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

Nr. _______ 

Adoptată în ședința din _________.2017 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul consilierilor județeni prezenți. 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 

Gorj în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, propun autorității deliberative desemnarea reprezentantului 

Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de 

Sănătate Gorj, luând act de demisia domnului Tașcău Dorin-Dan din funcția de membru al 

Consiliului de Administrației al instituției publice în cauză, înregistrată la Consiliul Județean 

Gorj sub nr. 2691/02.03.2017.  

Îmi întemeiez propunerea de adoptare a prezentului proiect de hotărâre pe prevederile art. 

297, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul de administrație al caselor 

de asigurări de sănătate județene este alcătuit din 11 membri, dintre care unul este desemnat 

de consiliul județean. 

Considerând legal proiectul de hotărâre în cauză, îl supun adoptării Consiliului Județean Gorj 

în forma prezentată. 

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 

Gorj în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune desemnarea reprezentantului 

Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de 

Sănătate Gorj, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate, ale cărei organe de conducere sunt consiliul de administrație și 

președintele-director general (art. 277 și 296 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare). 

Potrivit legii, consiliul de administrație al caselor de asigurări de sănătate județene 

este alcătuit din 11 membri, dintre care unul este desemnat de consiliul județean (art. 297, 

alin. 2, lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare). 

Având în vedere demisia domnului Tașcău Dorin-Dan din funcția de membru al 

Consiliului de Administrației al instituției publice în cauză, înregistrată la Consiliul Județean 

Gorj sub nr. 2691/02.03.2017, precum și prevederile legale invocate, considerăm legal 

proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

Direcția juridică și dezvoltarea 

capacității administrative, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

COSTEL MARCĂU 

 

 


