
                                     R O M Â N I A                 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA  SMEENI 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI   SMEENI 

 
H O T Ă R Â R E  

privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local Smeeni 
in Consiliul de Administratie al Spitalului de Boli Cronice 

Smeeni  
Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău ; 

Având în vedere : 
 
• Referatul de aprobare al primarului comunei Smeeni, dl.Ion Andrei 

înregistrat la nr.4779/06.07.2020; 
• Avizul comun emis de Comisiile de specialitate a Consiliului Local 

Smeeni ; 
• prevederile Hotărârii Consiliului Local Smeeni nr.25/2010 privind 

trecerea în subordinea Consiliului local Smeeni a unităţii sanitare “ 
Spitalul de Boli Cronice Smeeni, judeţul Buzău” ; 

• prevederile art.186 alin (2) lit.b) din  Legea nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii , astfel cum a fost modificată şi completată prin 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 şi nr. 32/2011, 

 
           În temeiul art. 129 alin. ( 2 ) lit.”a” , alin. (7) lit. ’’c’’ , alin (14) , 

art. 134 alin (1) lit.”a” ,ale art. 139 coroborat cu prevederile  art. 196 alin. 
1 lit. ‚’’a’’  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1  (1) Se desemnează  reprezentanții  Consiliului local Smeeni în 
Consiliul de Administrație al Spitalului de Boli Cronice Smeeni , după cum 
urmează: 

    a) ALEXANDRU CRISTINA 
    b) STANESCU GEORGIANA-MADALINA 
    (2) Se aproba desemnarea reprezentantilor  Consiliului Local 

Smeeni ca membrii supleanti in Consiliul de Administratie al Spitalului de 
Boli Cronice Smeeni , dupa cum urmeaza : 

   a)  PARASCHIV LOREDANA 
   b)  CRISTEA ELENA ANDREEA 
Art. 2    (1) In termen de 5 zile de la adoptarea prezentei hotărâri , se 

va solicita instituțiilor și organismelor profesionale menționate la art.186 
alin. (2) pct.b) din Legea nr.95/2010 , privind reforma în domeniul sănătății, 
cu modificările și completările ulterioare , să își desemneze reprezentanții in 
Consiliul de Administrație al Spitalului de Boli Cronice Smeeni, cu statut de 
membrii invitati . 
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             (2) Primarul Comunei Smeeni , județul Buzău va desemna 

prin dispoziție reprezentantul său , în același termen menționat la alin (1).  
 

Art.3 Pe data prezentei Hotararea Consiliului Local Smeeni nr.3/2019 
privind numirea reprezentanților Consiliului local Smeeni în Consiliul de 
Administrație al Spitalului de Boli Cronice Smeeni  își încetează 
aplicabilitatea. 
 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului general 
UAT Smeeni: 

- Instituţiei Prefectului –Judeţului Buzău, 
- Primarului comunei , 
- Managerul Spitalului de Boli Cronice Smeeni,judeţul Buzău, 
- Persoanelor nominalizate la art.1 si art.2 

 
 
 
                                               Președinte de ședință, 
      Consilier local 
       Alion Adrian 
 
                                   Contrasemnează , 
                                       Secretar general U.A.T. 
                                                                                               Stănescu Anghel Luigi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 23 , Smeeni - Buzău, 15.07.2020  ; 
 
Proiectul de Hotărâre a fost adoptat în data de 15.07.2020 cu  15   voturi 
„pentru”,   0  „împotrivă” ,    0„abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în 
funcţie, din care prezenti 15   .     
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