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

        
H O T A R A R E 

privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local pentru categoriile de 
cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, după 

actualizarea TVA, pentru realizarea obiectivului de  investiții  ,,Modernizare 
sistem rutier  

DC 233, Săpoca – Sorești, județul Buzău,, 
 

 Consiliul local al comunei Sapoca,judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 - expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata sub nr.37/2017; 
 - raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr.38/2017; 
 -raportul contabilului comunei, inregistrat sub nr.39/2017; 
 - H.C.L. Săpoca nr. 38/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico 
economici și a Devizului general reactualizat, reprezentând noua valoare a investiției 
,,Modernizare sistem rutier DC 233, Săpoca – Sorești, județul Buzău,, 
 -Devizul general reactualizat, reprezentând noua valoare a investiției 
,,Modernizare sistem rutier DC 233, Săpoca – Sorești, județul Buzău; 
 - prevederile art.291 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8/2015 privind 
Codul fiscal(*actualizată*); 

- prevederile art. 36 alin (4) lit. ,,d,, și ale art 126 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  asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile 
de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, după 
actualizarea TVA, pentru realizarea obiectivului de  investiții  ,,Modernizare sistem 
rutier DC 233, Săpoca – Sorești, județul Buzău,,  în sumă de  42 827,62 lei. 
 Art.2.- Pe data adoptării prezentei, H.C.L. Săpoca nr. 35/2016 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico economici și a Devizului general reactualizat, 
reprezentând noua valoare a investiției ,,Modernizare sistem rutier DC 233, Săpoca 
– Sorești, județul Buzău își încetează aplicabilitatea. 

Art.3.-Primarul 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.  10                                                                                            A V I Z A T , 
     Săpoca, 30 ianuarie  2017                                                              SECRETAR, 
                                                                                                    Maria-Tania Barchizeanu 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din data de 
30.01.2017 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 12 voturi 
pentru, 0 abțineri 0 voturi împotrivă din numărul total de 12 consiliei în funcție și  12 consilieri 
prezenți la ședință. 
 


