
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

           PROIECT 
          

H O T A R A R E 
privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 6/2017 privind aprobarea 
organigramei, statului de functii si a numarului de personal ale aparatelor de 

specialitate al primarului, aparatului permanent al consiliului local si ale 
institutiilor si serviciilor publice din subordinea acestuia 

  pentru anul 2017 
 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a viceprimarului comunei, inregistrata sub 
nr.141/20.04.2017; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr 142/20.04.2017; 
 -raportul consilierului juridic, inregistrat sub nr .143/20.04.2017; 

- Hotărârea Consiliului local nr. 6/2017 privind aprobarea organigramei, 
statului de functii si a numarului de personal ale aparatelor de specialitate al 
primarului, aparatului permanent al consiliului local si ale institutiilor si serviciilor 
publice din subordinea acestuia  pentru anul 2017; 

-prevederile Legii nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative; 
 In temeiul art.45 alin(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 

 Art.1.-Se completează anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 6/2017 
privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului, aparatului 
permanent al consiliului local si institutiilor si serviciilor publice din subordinea 
acestuia pentru anul 2017, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
 Art.3.-Se completează anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului local nr. 6/2017 
privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului, aparatului 
permanent al consiliului local si institutiilor si serviciilor publice din subordinea 
acestuia pentru anul 2017,conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 
 Art.4.-Anexele 1-2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.5.-Viceprimarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari iar secretarul comunei o va aduce la cunostinta publica si o va comunica 
persoanelor, institutiilor si autoritatilor interesate.  
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