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H O T A R A R E 

privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte  
din domeniul privat al comunei Sapoca, judetul Buzau 

 
 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei inregistrata sub nr.229/2017; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr.230/2017; 
 -raportul consilierului juridic,  inregistrat sub nr.231/2016; 
 -Hotararea Consiliului local Sapoca nr.20/2003 privind aprobarea Inventarului 
bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Sapoca, judetul Buzau, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile art.59-61 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 In temeiul art.45 alin.(3) si 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.1.-Capitolul II-“Bunuri imobile” din Inventarul bunurilor care apartin 

domeniului privat al comunei Sapoca, judetul Buzau, aprobat prin Hotararea 
Consiliului local nr.20/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se 
completeaza cu punctul 17, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.-Primarul comunei va asigura inregistrarea bunurilor in evidentele 
primariei, cu sprijinul compartimentului de specialitate, iar secretarul comunei o va 
aduce la cunostinta publica si o va comunica  autoritatilor interesate. 

 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  

BADEA NICOLAE 
 

     Nr. 55                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
     Săpoca, 24 IULIE 2017                                                                      SECRETAR, 
                                                                                                    Maria-Tania Barchizeanu 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din data de 
24.07.2017 cu respectarea prevederilor art 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administraíei publice 
locare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 8 voturi pentru, 3 
abțineri 0 voturi împotrivă din numărul total de 12 consiliei în funcție și  11 consilieri prezenți la 
ședință. 

 


