
 
 
 
 

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

     
H O T A R A R E 

privind numirea reprezentantului Consiliului local Sapoca 
 în Consiliul de Administratie al Spitalului de Psihiatrie  

si pentru Masuri de Siguranta Sapoca 
 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata sub nr. Nr. 
5/22.01.2020; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 6/22.01.2020; 
 - raportul consilierului juridic, inregistrat sub nr. 7/22.01.2020; 
 - HCL nr. 28/2019 privind numirea reprezentantului Consiliului local Sapoca in 
Consiliul de Administratie al Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta 
Sapoca; 

- HCL nr. 79/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 23/2019 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 2019, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
 -prevederile art.187, alin.(3),lit.b) sin alin.(5) din Legea nr.95/2006 privind 
reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 In temeiul art. 139 alin.(1),  art. 196 alin. (1)  lit. ,,a,, și art. 197 alin. (1), alin. (2) 
și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1.(1)- Se numește ca reprezentant al Consiliului local Sapoca in 
Consiliul de Administratie al Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de 
Siguranta Sapoca, dna  Vasile Ana Magdalena,  asistent medical comunitar în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săpoca, județul Buzău. 

         (2)- Se numește ca membru supleant al reprezentantului Consiliului 
local numit conform alin.(1), d-na. Vasile Elisabeta, bibliotecar în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  comunei Săpoca, județul Buzău. 

Art.2.- Pe data adoptării prezentei, Hotararea Consiliului local Sapoca 
nr.28/2019 isi inceteaza aplicabilitatea. 

Art.3.-Secretarul comunei va asigura comunicarea hotararii institutiilor, 
autoritatilor si persoanelor interesate. 
         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
IVAN ADRIAN 

  Nr.  5                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
SĂPOCA, 30 IANUARIE 2020                                     SECRETAR GENERAL AL U.A.T. SĂPOCA,                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                      Barchizeanu Maria-Tania 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din data de 

30.01.2020 cu respectarea prevederilor art 139 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu un număr de 9 voturi pentru,  0 abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total de 12 consiliei în funcție și  
9 consilieri prezenți la ședință. 

 


