
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE OLT 

 

DECIZIA  NR. 109 

DIN DATA DE 07.07.2021 

privind constituirea comisiei de disciplină la nivelul C.A.S. Olt 

 

DIRECTORUL GENERAL AL 

Casei de Asigurări de Sănătate Olt 

 

 În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu completările şi 

modificările ulterioare; 

- Legii nr. 153/04.06.2021 privind aprobarea O.U.G. nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 

alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare, 

art. 494 alin. (1) și Anexa 7 - Norme privind modul de constituire, organizare și funcționare a 

comisiilor de disciplină, precum și componența, atribuțiile, modul de sesizare și procedura 

disciplinară; 

Având în vedere:   

- Decizia Preşedintelui – Director General al C.A.S. Olt nr. 1/06.01.2020 privind constituirea 

Comisiei de disciplină la nivelul C.A.S. Olt; 

- Referatul nr. 20669 / 07.07.2021 privind desemnarea reprezentanţilor în comisia de 

disciplină ce se va constitui la nivelul C.A.S. Olt; 

 În temeiul:  

- art. 298 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

completările şi modificările ulterioare; 
 

          DECIDE : 
 

   Art.1. Se constituie comisia de disciplină la nivelul C.A.S. Olt, în următoarea componenţă:  

 

 1. jr. Pavel Gabriela, Consilier clasa I gradul profesional superior - 

Serviciul Control 

- Președinte 

2. ec. Oprescu Alexandrina, Consilier clasa I gradul profesional 

superior - Compartiment R.U.S.E.P. 

- Membru titular 

3. ec. Sora Virginia, Consilier clasa I gradul profesional superior – 

Serviciul Decontare Servicii Medicale, Medicamente și Dispozitive 

Medicale 

- Membru titular 

4. ec. Manea Nicolița-Cornelia, Consilier clasa I gradul profesional 

superior – Compartiment Buget, Financiar, Contabilitate 

- Președinte supleant 

5. ec. Drapatof  Eduard, Consilier clasa I gradul profesional superior 

– Compartiment Evaluare-Contractare Servicii Medicale, 

Medicamente și Dispozitive Medicale 

- Membru supleant 

6. Ciocan Valentin-Florin, Șef Serviciu Control - Membru supleant 

 

   Art.2. (1) Se numește secretar titular al comisiei de disciplină jr. Ostroveanu                       

Dragoș-Georgel, Consilier juridic clasa I gradul profesional superior – Compartiment Juridic, 

Contencios Administrativ. 

                  (2) Se numește secretar supleant al comisiei de disciplină jr. Radu Liliana, Expert 

clasa I gradul profesional superior – Serviciul Control. 

 

 Art.3. Secretarul titular şi secretarul supleant nu sunt membrii ai comisiei de disciplină. 

  

 

 



 

Art.4. (1) Membrii titulari, membrii supleanţi, secretarul titular şi secretarul supleant ai 

comisiei de disciplină se numesc pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. 

            (2) Președintele comisiei de disciplină, precum și supleantul corespunzător sunt 

desemnați din rândul membrilor titulari, respectiv supleanți. 

            (3) Membrul supleant îşi desfăşoară activitatea în absenţa membrului titular 

corespunzător, în cazul suspendării mandatului membrului titular corespunzător, respectiv în cazul în 

care mandatul acestuia a încetat înainte de termen, în condiţiile legii. 

 

Art.5. Locul de desfășurare a activității comisiei de disciplină este sediul C.A.S. Olt, str. Aleea 

Muncii nr. 1-3, Slatina, județul Olt. 

 

Art.6. Competența, componența, activitatea, atribuțiile comisiei de disciplină, ale președintelui 

și cele ale secretarului sunt cele prevăzute în O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările şi modificările ulterioare, art. 494 alin. (1) și Anexa 7 - Norme privind modul de 

constituire, organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum și componența, atribuțiile, 

modul de sesizare și procedura disciplinară. 

 

 Art.7. Începând cu data prezentei, orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.8. Persoanele desemnate la art. 1 -2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.  

  
               DIRECTOR GENERAL,                                   

        Ec. CÎRJAN CARMEN-LIANA                      Vizat,                                 Întocmit 

                                                                   Comp. Juridic,Contencios          Comp. R.U.S.E.P., 

                                                      Administrativ                 Oprescu Alexandrina 

                                              Ostroveanu Dragoș                                                                                         

 

                                                                                    


