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

PROIECT 

HOTĂRÂREA  

pentru:  modificarea H.C.L. nr. 41/28.08.2014 privind aprobarea participării 
comunei Săpoca la cofinanțarea proiectului „Asistență tehnică pentru 

pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire 
pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată din județul Buzău în perioada 2014-2020” 

Consiliul Local al Comunei Săpoca, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 125/2017 a initiatorului  - viceprimarul 
comunei Săpoca; 

- raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local 
nr.126/2017; 

- raportul consilierului juridic, nr.127/2017;   
- prevederile Hotărârii nr. 41/28.08.2014 privind aprobarea participării 

comunei Săpoca la cofinanțarea proiectului „Asistență tehnică pentru 
pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Buzău în perioada 2014-2020”  

- adresa A.D.I. „ Buzau 2008” nr. 386/05.04.2017, inregistrata sub nr. 
1754/2017; 

- prevederile Legii 20/2014 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- prevederile art 9, alin. (1), lit. d) din Legii nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- prevederile art. 14 lit. b) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
În temeiul art 36, alin (2), lit. b) și d), coroborat cu alin. (4), lit. d) și 
alin. (6) lit. a), pct. 14, art. 45, alin. (2) lit. e), art. 61 alin. (2) și art. 115 
alin. (1) lit. b) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRAȘTE 

Art.I. Titlul H.C.L. nr. 41/28.08.2014 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:  „Aprobarea participării comunei Săpoca la cofinanțarea proiectului 
„Sprijin pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor 
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de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată din județul Buzău în perioada 2014-2020”.  

Art. II. Art.1 din H.C.L. nr. 41/28.08.2014  se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: Art. 1. „Se aproba participarea comunei Săpoca la 
cofinantarea de 1 % din valoarea totala estimata a proiectului „Sprijin 
pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de 
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată din județul Buzău în perioada 2014-2020”  in valoare 
de 2469 euro (inclusiv tva), suma ce reprezinta contributia in cuantum de 
3,66% din valoarea totala a cofinantarii din bugetele locale a cheltuielilor 
eligibile aferente intregului contract de asistenta tehnica” . 

Art. III. Vicerimarul comunei Săpoca se imputerniceste cu ducerea la 
indeplinire a prevederilor acestei hotarari. 

 
Art. IV. Secretarul comunei Săpoca va comunica prezenta hotarare 

societatii Compania de Apă S.A. Buzău, A.D.I. „Buzau 2008” precum si 
autoritatilor si institutiilor interesate. 
 
 

INITIATOR, 
VICEPRIMAR: 

                                  ILIE ION                                    
      
 

        CONTRASEMNAT, 
 Nr. 128                                                                                                      Secretar,                                                                     
 Săpoca, 20 aprilie 2017                                                    
                                    
                                                                                     Maria Tania Barchizeanu 
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