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

              
H O T A R A R E 

privind modificarea 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 2018 

 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata sub nr.314/2018; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr 315/2018; 
 -raportul consilierului juridic, inregistrat sub nr. 316/2018; 
 - cererea d-nei Cojocaru Olesea inregistrată sub nr. 1582/28A/24.10.2018; 

- cererea d-nei Deacănu Lili inregistrată sub nr. 4393/16.11.2018; 
- cererea d-lui Budui Dumitru inregistrată sub nr. 1768/28A/27.11.2018; 

 - H.C.L. nr. 8/2018 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 2018; 
 -Statutul functionarilor publici, aprobat prin Legea nr.188/1999, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Codul muncii aprobat prin Legea nr.53/2003, cu modificarile ulterioare. 
 In temeiul art.36 alin(2) lit.”a” si  alin(3) lit.”b” si 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. 8/2018 
privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului, aparatului 
permanent al consiliului local si institutiilor si serviciilor publice din subordinea 
acestuia pentru anul 2018, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
 Art.3.-Se completează anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului local nr. 8/2018 
privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului, aparatului 
permanent al consiliului local si institutiilor si serviciilor publice din subordinea 
acestuia pentru anul 2018,conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 
 Art.4.-Anexele 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.5.-Primarul 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.  
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
LENCARU CONSTANTIN 

Nr.   76                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
Săpoca, 27 NOIEMBRIE 2018                                                                             SECRETAR, 
                                                                                                                  Maria-Tania Barchizeanu 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din data de 
27.11.2018 cu respectarea prevederilor art 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administraíei publice 
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi pentru, 1 
abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total de 13 consiliei în funcție și  13 consilieri prezenți la 
ședință. 


