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H O T A R A R E 
privind aprobarea investitiei  „Reabilitare si modernizare Școala gimnaziala 

Săpoca, comuna Săpoca, judetul Buzău” si a valorii estimate a acesteia 
 

 Consiliul local al comunei Sapoca,judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 - expunerea de motive a viceprimarului comunei, inregistrata sub nr.41/2017; 
 - raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, inregistrat 
sub nr.42/2017; 
 -raportul contabilului comunei, inregistrat sub nr.43/2017; 

- prevederile art.44 alin.1 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea continutului cadrul al 
documentatiei tehnico-economica aferenta investitiilor publice precum si al structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de 
interventii; 

- Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală; 
 - Devizul general reactualizat, reprezentând valoarea estimată a investiției 
„Reabilitare si modernizare scoalagimnaziala Săpoca, comuna Săpoca, judetul Buzău”; 

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. ,,b,, și alin. (4) lit. ,,d,, din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45 alin.(2) 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 aprobă  investitia „Reabilitare si modernizare Școala gimnaziala 
Săpoca, comuna Săpoca, judetul Buzău” cu valoarea estimata a acesteia conform 
anexei 3 la Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 28/2013 
pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, care face parte 
ingrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aproba  includerea spre finantare a proiectului prevazut la Art. 1. 
prin Programul National de Dezvoltare Locala.  

Art.3.-Viceprimarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, cu sprijinul compartimentului financiar contabil iar secretarul comunei o 
va comunica persoanelor instituțiilor si autoritatilor interesate. 
  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
IVAN ADRIAN 

     Nr.  11                                                                                      A V I Z A T , 
     Săpoca, 21 februarie  2017                                                       SECRETAR, 
                                                                                          Maria-Tania Barchizeanu 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din data 
de 21.02.2017 cu respectarea prevederilor art 45 alin (2)  din Legea nr. 215/2001 a 
administraíei publice locare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un 
număr de 10 voturi pentru, 0 abțineri 0 voturi împotrivă din numărul total de 12 consiliei 
în funcție și  10 consilieri prezenți la ședință. 
 


