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HOTĂRÂRE                                                    
 

                                                            - PROIECT –  
 
cu privire la desemnarea reprezentantului asiguraților din Județul Olt, delegat de Consiliul 

Județean Olt în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate  
 

 
Având în vedere: 
 

- Referatul de aprobare nr.3981/20.04.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- prevederile art.282 alin.(1) și (2), art.283 alin.(1) lit.a), art.284 și art.285 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- adresa Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.P1991/18.03.2021, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr.3131/29.03.2021 cu privire la desemnarea unui 
reprezentant al asiguraților delegat de Consiliul Județean Olt în Adunarea 
Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 

 
În temeiul art.173 alin.(1) lit. f), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(1) și 

art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
 

Art.1. Se desemnează doamna Laura Bocai, consilier, clasa I, grad profesional superior 
la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, în calitate de reprezentant al asiguraților din 
județul Olt, delegat de Consiliul Județean Olt în Adunarea Reprezentanților a Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică doamnei Laura Bocai, Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 
                                                      
 
 

INIȚIATOR 
     PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT, 

Marius OPRESCU  
                                                                          

                                                                                 AVIZAT 
                                                                                     Secretar General al Judeţului 

                                                                                     Marinela-Elena ILIE  
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

       Nr.72/20.04.2021 



  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Nr.3981/20.04.2021 
 
 

                
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului asiguraților din 

Județul Olt, delegat de Consiliul Județean Olt în Adunarea Reprezentanților a Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate  

 
 

În conformitate cu prevederile art.282 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
CNAS are următoarele organe de conducere:   
   a) adunarea reprezentanţilor;   
   b) consiliul de administraţie;   
   c) preşedintele;   
   d) comitetul director;   
   e) doi vicepreşedinţi;   
   f) directorul general.   

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

Conform prevederilor art.284 din Legea nr.95/2006, adunarea reprezentanţilor se 
întruneşte în şedinţă o dată pe an, la convocarea consiliului de administraţie, sau în şedinţe 
extraordinare, la convocarea preşedintelui CNAS, a consiliului de administraţie sau a unui 
număr de cel puţin 30 de membri ai adunării reprezentanţilor. 

Adunarea reprezentanţilor poate adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din 
numărul membrilor. Pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul favorabil al majorităţii 
membrilor prezenţi.  

Potrivit prevederilor art.285 din Legea nr.95/2006, adunarea reprezentanţilor are 
următoarele atribuţii:   
   a) analizează repartizarea bugetului aprobat de către cei în drept şi recomandă 
ordonatorului principal de credite luarea măsurilor necesare pentru modificarea acestuia, în 
condiţiile legii;   
   b) analizează modul de utilizare a fondului, costurile din cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate, serviciile medicale acordate şi tarifele practicate la contractarea 
pachetului de servicii de bază şi recomandă măsurile legale pentru folosirea cu eficienţă a 
fondurilor şi de respectare a drepturilor asiguraţilor.  

Prin adresa nr.P1991/18.03.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr.3131/29.03.2021, Casa Națională de Asigurări de Sănătate solicită desemnarea unui 
reprezentant al asiguraților delegat de Consiliul Județean Olt în Adunarea Reprezentanților 
a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. 

Potrivit prevederilor art.282 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care 
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fac parte din organele de conducere ale CNAS şi ale caselor de asigurări trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:  
   a) să fie cetăţeni români şi să aibă domiciliul pe teritoriul României;  
   b) să aibă calitatea de asigurat;  
   c) să nu aibă cazier judiciar sau fiscal. 

Pentru aducerea la îndeplinire a celor solicitate de Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care se propune desemnarea 
doamnei Laura Bocai, consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Resurse 
Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, în calitate de reprezentant al asiguraților din județul Olt, delegat de 
Consiliul Județean Olt în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate.  

Menţionăm faptul că doamna Laura Bocai îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi 
desemnată în calitate de reprezentant al asiguraților din județul Olt, delegat de Consiliul 
Județean Olt în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 
depunând în acest sens : 

- copie de pe cartea de identitate; 
- adeverința de asigurat nr.3980/20.04.2021; 
- certificat de cazier judiciar nr.27395859/19.04.2021; 
- certificat de cazier fiscal nr.9619/19.04.2021 

  
Având în vedere: 

- prevederile art.282 alin.(1) și (2), art.283 alin.(1) lit.a), art.284 și art.285 din 
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- adresa Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.P1991/18.03.2021, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.3131/29.03.2021 cu privire la 
desemnarea unui reprezentant al asiguraților delegat de Consiliul Județean Olt în 
Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 
 

propun desemnarea doamnei Laura Bocai, consilier, clasa I, grad profesional 
superior la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în calitate de reprezentant al 
asiguraților din județul Olt, delegat de Consiliul Județean Olt în Adunarea 
Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.  

 
Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege și propun 

aprobarea lui în forma prezentată. 
    
 
   

 
 

INIȚIATOR 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                       
Serviciul Resurse Umane şi                                                                   
Managementul Unităţilor Sanitare                                                       
Nr.3986/20.04.2021 
 
  
 

RAPORT 
referitor la Proiectul de Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului asiguraților din 

Județul Olt, delegat de Consiliul Județean Olt în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale 
de Asigurări de Sănătate  

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.282 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CNAS are următoarele 
organe de conducere:   
   a) adunarea reprezentanţilor;   
   b) consiliul de administraţie;   
   c) preşedintele;   
   d) comitetul director;   
   e) doi vicepreşedinţi;   
   f) directorul general.   

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

Conform prevederilor art.284 din Legea nr.95/2006, adunarea reprezentanţilor se 
întruneşte în şedinţă o dată pe an, la convocarea consiliului de administraţie, sau în şedinţe 
extraordinare, la convocarea preşedintelui CNAS, a consiliului de administraţie sau a unui număr de 
cel puţin 30 de membri ai adunării reprezentanţilor. 

Adunarea reprezentanţilor poate adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din numărul 
membrilor. Pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul favorabil al majorităţii membrilor 
prezenţi.  

Potrivit prevederilor art.285 din Legea nr.95/2006, adunarea reprezentanţilor are 
următoarele atribuţii:   
   a) analizează repartizarea bugetului aprobat de către cei în drept şi recomandă ordonatorului 
principal de credite luarea măsurilor necesare pentru modificarea acestuia, în condiţiile legii;   
   b) analizează modul de utilizare a fondului, costurile din cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate, serviciile medicale acordate şi tarifele practicate la contractarea pachetului de servicii de 
bază şi recomandă măsurile legale pentru folosirea cu eficienţă a fondurilor şi de respectare a 
drepturilor asiguraţilor.  

Prin adresa nr.P1991/18.03.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr.3131/29.03.2021, Casa Națională de Asigurări de Sănătate solicită desemnarea unui reprezentant 
al asiguraților delegat de Consiliul Județean Olt în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate. 

Potrivit prevederilor art.282 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care fac parte din 
organele de conducere ale CNAS şi ale caselor de asigurări trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii:  
   a) să fie cetăţeni români şi să aibă domiciliul pe teritoriul României;  
   b) să aibă calitatea de asigurat;  
   c) să nu aibă cazier judiciar sau fiscal. 

Pentru aducerea la îndeplinire a celor solicitate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, 
a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care se propune desemnarea doamnei Laura Bocai, 
consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în calitate de reprezentant 
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al asiguraților din județul Olt, delegat de Consiliul Județean Olt în Adunarea Reprezentanților a Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate.  

Menţionăm faptul că doamna Laura Bocai îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi 
desemnată în calitate de reprezentant al asiguraților din județul Olt, delegat de Consiliul Județean 
Olt în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, depunând în acest 
sens : 

- copie de pe cartea de identitate; 
- adeverința de asigurat nr.3980/20.04.2021; 
- certificat de cazier judiciar nr.27395859/19.04.2021; 
- certificat de cazier fiscal nr.9619/19.04.2021 

  
Având în vedere: 

- prevederile art.282 alin.(1) și (2), art.283 alin.(1) lit.a), art.284 și art.285 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- adresa Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.P1991/18.03.2021, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr.3131/29.03.2021 cu privire la desemnarea unui reprezentant al 
asiguraților delegat de Consiliul Județean Olt în Adunarea Reprezentanților a Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate, 
 

propunem desemnarea doamnei Laura Bocai, consilier, clasa I, grad profesional superior 
la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, în calitate de reprezentant al asiguraților din județul 
Olt, delegat de Consiliul Județean Olt în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate.  

 
Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege și propunem aprobarea lui 

în forma prezentată. 
 
 
 
 
 

                   Şef  serviciu                                                                Şef serviciu                         
      Serviciul Juridic - Contencios                                   Serviciul Resurse Umane      
       Ana-Venera ŞTEFĂNESCU                        și Managementul Unităţilor Sanitare         
                                                                                                          Angela NICOLAE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
         Întocmit, 
                                                                                           Mihaela BURCIU                                                                                                                 


