
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. 25/2012 privind aprobarea  

aderării comunei Săpoca, județul Buzău în calitate de membru asociat la 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Transportului public 

local de călători Buzău – Mărăcineni, cu modificările ulterioare 
 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a viceprimarului comunei, inregistrata sub 
nr.129/20.04.2017; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr 130/20.04.2017; 
 -raportul consilierului juridic, inregistrat sub nr .131/20.04.2017; 

- Hotărârea Consiliului local nr.  25/2012 privind aprobarea  aderării 
comunei Săpoca, județul Buzău în calitate de membru asociat la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară în domeniul transportului public local de călători 
Buzău – Mărăcineni; 

-prevederile Legii nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative; 
 In temeiul art.45 alin(1) 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. Art. 4 din Hotărârea Consiliului local nr. 25/2012 privind aprobarea  
aderării comunei Săpoca, județul Buzău în calitate de membru asociat la Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul transportului public local de călători 
Buzău - Mărăcineni , cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul 
cuprins:  

,, Art. 4. – Se desemnează reprezentantul Consiliului local Săpoca în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul 
transportului public local de călători Buzău - Mărăcineni dl. Ilie Ion, viceprimarul 
comunei Săpoca, cetățean roman, născut la data de 05. septembrie 1957 în comuna 
Săpoca, județul Buzău, posesor al C.I. seria X.Z. nr. 391327 eliberat de SPCLEP 
Buzău la data de 02.09.2008.,, 
 Art.II.-Actul constitutive și Statutul Asociației vor fi modificate în mod 
corespunzător. 

Art. III.-Secretarul comunei  va aduce la cunostinta publica prezenta hotărâre 
si o va comunica persoanelor, institutiilor si autoritatilor interesate.  

 
INITIATOR, 

VICEPRIMAR: 
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