
 

HOTĂRÂRE 

 privind desemnarea reprezentanților Consiliului  Județean Dolj în consiliile de 
administrație ale Spitalului Clinic de Urgență Craiova și  

Casei de Asigurări de Sănătate Dolj  
   

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţa ordinară,  
 având în vedere referatul de aprobare al Direcției Imagine și Coordonare Instituţii 
Subordonate, Biroul Coordonare şi Monitorizare Instituţii Subordonate, înregistrat sub 
nr. 30142/02.12.2020, prin care se propune desemnarea reprezentanților consiliului 
județean în consiliile de administrație ale Spitalului Clinic de Urgență Craiova și Casei 
de Asigurări de Sănătate Dolj, raportul Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 
30369/03.12.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate,  
 
 în conformitate cu art. 187 alin. (1), alin. (3) lit. b) și alin. (8), precum și art. 297 
lit. a)  din Legea  nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătății republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 – (1) Se desemnează dna. Stoenică Irina-Florentina ca reprezentant al 
Consiliului Județean Dolj în consiliul de administrație al Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Craiova. 
  (2)  Se desemnează dl. Rădulescu Gabriel ca reprezentant supleant al 
Consiliului Județean Dolj în consiliul de administrație al Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Craiova. 
 Art. 2  – (1) Se desemnează dl. Luică Dorel ca reprezentant al Consiliului 
Județean Dolj în consiliul de administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Dolj. 
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  (2) Se desemnează dl. Drîgnei Daniel ca reprezentant  supleant al 
Consiliului Județean Dolj în consiliul de administrație al Casei de Asigurări de Sănătate 
Dolj.    
 Art. 3  –  Hotărârea nr. 224/24.08.2016 a Consiliului Județean Dolj își încetează 
aplicabilitatea.  
 Art. 4 – (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
     (2) Câte un exemplar al prezentei hotărâri se va comunica unităților mai 
sus menționate și  persoanelor desemnate. 
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PREŞEDINTE,        Contrasemnează 
                        Secretar General al Județului, 

Dorin Cosmin  VASILE                Anda NICOLAE 

 
  


