
 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE OLT 
 

 

DECIZIA NR. 119 

DIN DATA DE 16.09.2019 
 

privind constituirea comisiei paritare la nivelul C.A.S. Olt 
 

PREŞEDINTELE - DIRECTOR 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; 

- Art. 488, art. 489 și art. 626 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;     

-  H.G.R. nr. 833/25.07.2007 privind normele de organizare şi funcţionare 

a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările 

ulterioare; 

  Având în vedere: 

- Decizia Preşedintelui – Director General nr.167/15.09.2016 de 

constituire a comisiei paritare la nivelul C.A.S. Olt; 

- Decizia Preşedintelui – Director General al C.A.S.Olt nr. 112/02.08.2019 

privind perioada în care va avea loc desemnarea reprezentanţilor funcţionarilor 

publici în Comisia paritară a C.A.S. Olt; 

- Decizia nr. 3/26.08.2019, respectiv referatul nr. 2/26.08.2019, privind 

desemnarea membrilor în comisia paritară de către organizaţiile sindicale 

reprezentative ale funcţionarilor publici;  

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. În scopul îmbunătăţirii activităţii desfăşurate la nivelul Casei de Asigurări 

de Sănătate Olt, se constituie comisia paritară, în următoarea componenţă:  
 

- Mirică Ana-Luminiţa, Consilier gradul profesional superior     - membru;                                                                                                                                     

- Netcu Liliana, Consilier gradul profesional superior                - membru; 

- Dogaru Eugenia, Consilier gradul profesional superior       - membru; 

- Duminică Gigel-Daniel, Expert gradul profesional superior      - membru. 
       

Art.2. Se numeşte secretar al comisiei paritare d-na Florea Constanța, 

Consilier juridic gradul profesional superior. 
 

Art.3. Membrii supleanţi ai comisiei paritare sunt: 

- Udrea Mina, Consilier gradul profesional superior;     

- Drăgan Marilena, Referent gradul profesional superior.     
 

Art.4. Secretarul supleant al comisiei paritare este d-na Cilea Paula, Consilier 

gradul profesional superior. 



 

 

Art.5. Mandatul membrilor comisiei paritare este de 3 ani. Mandatul lor poate fi 

reînnoit o singură dată.  
 

Art.6. Preşedintele comisiei paritare este ales prin votul membrilor titulari ai 

acesteia, pe o perioadă de un an, iar mandatul său nu poate fi reînnoit succesiv. 

Rezultatul alegerii se aduce de îndată la cunoştinţă persoanelor care au desemnat 

membrii în comisia paritară, potrivit art. 7 alin. (1) din H.G.R.  nr. 833/25.07.2007. 
 

Art.7. Comisia paritară participă la stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a 

activităţii C.A.S. Olt, atribuţiile principale fiind cele prevăzute de art. 489 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
 

Art.8. Mandatul membrilor şi al preşedintelui comisiei paritare constituită 

conform prezentei decizii intră în vigoare începând cu data de 16.09.2019. 
 

Art.9. Începând cu data de 16.09.2019 orice alte prevederi contrare își încetează 

aplicabilitatea. 
 

Art.10. Persoanele nominalizate la art. 1 - 4 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei decizii.  

 

 
PREŞEDINTE - DIRECTOR GENERAL, 

          CIOCAN VALENTIN-FLORIN          
                    Vizat,                                             Întocmit, 

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

                                                                                                   Administrativ                          Oprescu Alexandrina 

                                                                                              Ostroveanu Dragoş         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


