
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA  nr. 150/2021 
privind desemnarea reprezentantului asiguraților, delegat din partea Consiliului 

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

           Având în vedere: 
           - referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 5145/08.04.2021; 
           - adresa Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. P1991/18.03.2021, înregistrată sub 
nr. 4420/25.03.2021; 
           - raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 5154/09.04.2021; 
          - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de 
disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru 
protecție socială, protecție copii, învățământ, sănătate și familie, cultură, culte și sport;          
          în conformitate cu prevederile: 
          - art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
          - art. 282 alin. (1) lit. a) și ale art. 283 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
          luând act de rezultatul votului secret evidențiat în cuprinsul procesului-verbal din 
data de 29.10.2021;  
          în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Consiliul Județean Vaslui 
 

               HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. – Se desemnează doamna Bîicu Mihaela-Vica ca reprezentant al asiguraților, 
delegată de Consiliul Județean Vaslui în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate, pentru un mandat de 4 ani. 

Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine persoanei 
desemnate la art.1. 

Art.3. - Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului – Județul 
Vaslui, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Direcției Dezvoltare și Cooperare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și persoanei 
nominalizate la art.1.      

                                            
      Vaslui, 29 octombrie 2021 

 
    

             PREȘEDINTE,  
                            Dumitru Buzatu  

                                               
 

                                                                                Contrasemnează, 
                                                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                   Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
  Hotărârea a fost adoptată cu  19 voturi  “pentru”,    
           8 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 
 


