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COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                              ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 

                  CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                     HOTARAREA NR. 256     

                                    din 27 octombrie 2020 
 

 
privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Consiliul de   

              Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a Judetului Braila  

 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 27 octombrie 2020; 

Avand in vedere Referatul de aprobare a  Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 

adresa Casei de Asigurari de Sanatate a judetului Braila nr.23217/21.10.2020, inregistrata la 

Consiliul Judetean Braila sub nr.21129/21.10.2020; 

Luand in discutie  raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat sub nr. 

21449/26.10.2020 la proiectul de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a Judetului 

Braila; 

Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 

internationale si Comisiei pentru sanatate si protectie sociala; 

Potrivit dispozitiilor art.297 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul verbal de numarare a voturilor; 

Avand in vedere dispozitiile art.173, alin.5, lit.”c” si art.176 din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul prevederilor art.182 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T A R A S T E: 

Art.1 – Domnul consilier judetean Burtea Fanel se desemneaza in calitatea de 

reprezentant al Consiliului Judetean Braila, in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de 

Sanatate a Judetului Braila. 



Art.2 – Pe data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile Hotararii Consiliului 

Judetean Braila nr.124/23 iulie 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a Judetului 

Braila. 

Art.3 - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija 

Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 

 
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform 

procesului verbal de numarare a voturilor. 

 
 
 
 
            PRESEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZA 

                                                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                  DUMITREL PRICEPUTU       

 

 

 


