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

                                                                                 PROIECT 
H O T A R A R  E 

Privind modificarea hotărârii consiliului local nr. 13/2016 privind aprobarea 
propunerii de schimbare a destinatiei imobilelor unde a functionat Gradinita 

 cu program normal din satul Săpoca 
 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a viceprimarului comunei, inregistrata sub 
nr.121/2017; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub numar 122/2017; 
 -raportul consilierului juridic inregistrat sub nr.123/2017; 
 - Hotărârea consiliului local nr. 13/2016 privind aprobarea propunerii de 
schimbare a destinatiei imobilelor unde a functionat Gradinita cu program normal 
din satul Săpoca 
 - prevederile Legii nr. 20/2004 privind aprobarea normelor de tehnică 
legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 In temeiul art.45 alin.(3)  si  al art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 

 Art.I-. Aliniatele (1) și (2) ale art. 1 din hotărârea consiliului local nr. 
13/2016 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilelor unde 
a functionat Gradinita cu program normal din satul Săpoca , se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
          (1).,,Se aproba propunerea de schimbare a destinatiei imobilelor unde a 
functionat  Gradinita cu program normal din satul Săpoca, reprezentand cladire in 
suprafata de 112 mp si teren aferent in suprafata de 837 mp, pe o perioada de 5 
ani de la data adoptării prezentei,,. 
          (2) Propunerea de schimbare  a destinatiei imobilelor prevazute la 
alin.(1) este motivata de faptul ca preșcolarii satului Săpoca învață în condiții 
optime în clădirea Școlii gimnaziale Săpoca unde există spațiu necesar și special 
amenajat pentru desfășurarea activităților celor două grupe de preșcolari de 
grădiniță, iar vechile imobile sunt necesare autoritatilor publice locale pentru 
infiintarea unui centru informativ educative în care se vor desfășura activități de 
biblionet. 
 Art.3.-Secretarul comunei va aduce la cunostinta publica prezenta hotarare 
si o va comunica autoritatilor și instituțiilor interesate. 
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