
ROMÂNIA 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
privind numirea reprezentanţilor Consiliului  

Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al 
 Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău pentru mandatul 

2020-2024 
 

 Consiliul judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre nr.174451/09.12.2020; 

- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală                          
nr.17452/09.12.2020; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 
- prevederile art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul art.173 alin.(1) lit. „f”, art. 176 şi art.182 alin.(1) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se numesc ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Buzău în 

Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, următorii 
consilieri judeţeni: 

 
1. Mocanu Viorel  - Alianța PSD – PRO BUZĂU 

2. Ștefu Viorel  -  PNL BUZĂU 
 

           (2) Se numesc ca membri supleanţi ai reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Buzău numiţi conform alin. (1), următorii consilieri judeţeni: 

 
1. Bușcu Alexandru - Alianța PSD – PRO BUZĂU 

2. Bogdan Ion - Alianța PSD – PRO BUZĂU 

 
 

 
 



 
Art.2. Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 158/2016 cu modificările 

ulterioare se abrogă. 
 

Art.3. Secretarul general al judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului - judeţul Buzău, instituţiilor şi persoanelor 

interesate precum şi publicarea pe site-ul autorităţii publice.   
 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
                                                                                                      
                                                                                        
    
                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL  GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                           

                 MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
          

          
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Nr. 207 
BUZĂU, 17 DECEMBRIE 2020 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  

- abţineri. 
 
(Domnul consilier județean Zoican Adrian nu participă la vot fiind sub incidenţa  

art.  228 alin. (1) lit. „e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ). 

 
 

 



 
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            PREŞEDINTE 
    Nr.17451/09.12.2020 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al 

 Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău  

pentru mandatul 2020 - 2024 
  

 
 Conform prevederilor legale, în componenţa Consiliului de Administraţie 

al Spitalului Judeţean de Urgenţă sunt şi doi reprezentanţi numiţi de Consiliul 

Judeţean, din care unul trebuie să fie economist. 

De asemenea, desemnarea reprezentanţilor autorităţii deliberative 

trebuie să se realizeze la nivelul consilierilor judeţeni. 

Având în vedere declararea ca legal constituit a Consiliului Judeţean 

Buzău prin Ordinul Prefectului – Judeţul Buzău nr. 783/2020 pentru mandatul 

2020-2024 ca rezultat al alegerilor locale din septembrie 2020, a fost iniţiat 

proiectul de hotărâre prezentat. 

Precizez că cei doi reprezentanţi desemnaţi vor avea şi doi supleanţi. 

Propunerile de candidaţi pentru cei patru reprezentanţi ai Consiliului 

Judeţean Buzău – titulari şi supleanţi vor fi făcute în plenul şedinţei ordinare de 

către liderii grupurilor de consilieri judeţeni constituite, cu respectarea 

algoritmului de reprezentativitate 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
                                                     
 

 



 

 

 

 
 

     CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI  
 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
          Nr. 17452/09.12.2020 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al 

 Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău  
pentru mandatul 2020 - 2024 

 
 
 

 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat, precizăm următoarele: 

- oportunitatea desemnării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Buzău în 

Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă este motivată de 

noua componenţă a consiliului ca rezultat al alegerilor locale din septembrie 

a.c. coroborat cu necesitatea asigurării funcţionării acestui organism la nivelul 

instituţiei; 

- în desemnarea reprezentanţilor titulari ai Consiliului Judeţean Buzău trebuie 

să se respecte prevederile din art. 187 alin. (2) lit. „b” din Legea nr. 95/2006 

ca unul dintre consilierii judeţeni să fie de formaţie – economist. Urmare 

acestei ultime prevederi, grupului de consilieri judeţeni al Alianţei PSD-PRO 

BUZĂU îi revin ambele locuri  în Consiliul de Administraţie;  

- adoptarea acestui proiect de hotărâre este o etapă necesară pentru 

reorganizarea Consiliului de Administraţie în noua componenţă. 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
OPREA MIRELA 

 

 


