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 JUDEŢUL BRAŞOV             Nr.  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 
 

PROCES VERBAL 
încheiat la data 12.07.2019, orele 14,00, la sediul 

Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 
întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă de îndată 

 
 Şedinţa de îndată a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (4) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, având următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a  Spitalului  Municipal Săcele - 
iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

 
La şedinţă au participat: 

- d-l Primar Ing. Popa Virgil  
- d-l Viceprimar – Ing. Gâdea Sorin 
 - d-na Secretar – C.J. Zamfir Geta 
- d-l Mangale Bogdan –Șef  Serv. Administrativ 
- d-l Matei Ion – Șef  Birou Fond locativ, spații cu altă destinație 
- d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local 
- d-l Lungu Costin  Dragoș - Administrator Centru Multicultural și Educațional 
- d-na Pârvan Rodica – Manager Spitalul Municipal Săcele 
 

La şedinta au participat 10 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând  
 d-nul Băilă Gheorghe, d-na Hlavathy Zsuzsánna, d-l Panait Bian Cristian, d-l Copoț George Robert, d-l 
Popa Marius Cristian, d-l Nițescu Ciprian, d-na Voicescu Nicoleta Teonia, d-l Kádár Tamás și  d-na Lungu 
Mihaela. 

Şedinţa a fost prezidată de d-nul consilier local Mureșan Dan Marius.   
            D-nul Preşedinte dă citire ordinii de zi, după care supune la vot proiectul ordinii de zi, conform 
dispoziției nr. 822 /11.07.2019 și se aprobă cu unanimitate (10 voturi pentru). 
           D-nul Preşedinte anunță că se trece la punctul nr. 1 și dă citire proiectului de hotărâre privind 
aprobarea structurii organizatorice a  Spitalului  Municipal Săcele. 
 D-na Manager ia cuvântul și spune că s-a trimis o solicitare de modificare de structură de spital încă 
din luna februarie, iar Ministerul Sănătății - Direcția   Management și Structuri Sanitare  a  comunicat  avizul 
în data de 9.07.2019. Dumneaei mai spune că s-a primit aprobarea pentru încă 12 paturi și pentru extinderea 
activității și menționează că după apariția Ordinului Ministerului trebuie să se intre în contrarea cu CAS, iar 
în acest sens este necesară depunerea Hotărârii Consiliului Local. 
 D-l Primar explică caracterul de urgență prin faptul că se pierdea contractarea cu CAS pe 1 an. 
           Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (10 voturi pentru).  H.C.L. nr. 153. 
            D-nul  Preşedinte constată că ordinea de zi a fost epuizată şi, în consecinţă, declară şedinţa închisă, 
drept pentru care s-a întocmit prezentul Proces verbal. Ora 14:20. 
             
 
            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                SECRETAR 

             CONSILIER LOCAL,                                                                C.J. ZAMFIR GETA 
        MUREȘAN DAN MARIUS                                                                 
                                                                                Elaborat 

                                                                         Insp. Acăroaie Elena 
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