
                                             
                                          
                                               
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             H O T Ă R ÂRE                       
 
cu privire la: desemnarea unui membru în Consiliul de   Administra ţie 

al Casei de Asigur ări de Sănătate Jude ţene Olt 
 
 
 
Având în vedere : 
- expunerea de motive nr.1560 /16.02.2011 la Proiectul de Hotărâre 
nr.1561/16.02.2011  ; 
-demisia domnului COCOCI Toma-Longin din calitatea de membru al 
Consiliului de Administraţie al  Casei de Asigurări de Sănătate Judeţene 
Olt,  înregistrată la Consiliul Judeţean Olt nr.890/26.01.2011 ; 
- raportul Serviciului Juridic- Contencios nr.1562/16.02.2011 ; 
 - raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii 
nr.1778/22.02.2011 ; 
- raportul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, 
familie, protecţie copii şi culte nr.1752/22.02.2011 ; 
-  raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de 
agrement nr.1753/22.02.2011 ; 
-  raportul Comisiei pentru agricultură,  silvicultură, industrie, servicii publice 
şi comerţ nr.1754/22.02.2011 ;  
- prevederile  art. 287 alin. (1) lit.  a ) din Legea privind reforma în domeniul 
sănătăţii nr. 95/2006,  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, 
 
                 Consiliul Jude ţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e: 



 
Art. 1. Domnul GHEORGHE Ionel Cristian, consilier judeţean, se 
desemnează în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Casei 
de Asigurări de Sănătate Judeţene Olt,  pe locul rămas vacant ca urmare a 
demisiei  domnului COCOCI Toma- Longin. 
 
Art. 2. Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 83/30.07.2008 cu 
privire la desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei 
de Asigurări de Sănătate Judeţene Olt îşi încetează aplicabilitatea. 
 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică domnului GHEORGHE Ionel 
Cristian, Casei de Asigurări de Sănătate Judeţene Olt, în vederea aducerii 
la îndeplinire, domnului COCOCI Toma-LONGIN, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 
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