
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
           

H O T A R A R  E 
privind preluarea, temporară, în administrare, de către Unitatea 

Administrativ Teritorială Săpoca,  a imobilelor unde funcționează Școala 
gimnazială  Săpoca pe perioada implementării obiectivului de  investiție 

,,Reabilitare și modernizare  Școala gimnazială  Săpoca,,  
comuna Săpoca, județul Buzău 

 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata sub nr.213/2017; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr.214/2017; 
 -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al primarului inregistrat sub nr. 215/2017 ; 
 - protocol privind predarea primirea clădirilor și terenurilor care fac parte 
din domeniul public al comunei către conducerea unitaților de învățământ 
preuniversitar de stat cu personalitate juridica din localitate; 
 - Hotărâre Consiliului Local Săpoca nr. 15/2012 privind stabilirea unor 
măsuri cu privire la organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar din 
localitate; 
 In temeiul art. 36 alin.(2), lit. ,,c” alin.(5) lit.”a”, art. 123 alin.(1),  art.45 
alin.(1) si ale 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.- Se aprobă preluarea, temporară, în administrare, de către Unitatea 
Administrativ Teritorială Săpoca, a imobilelor unde funcționează Școala gimnazială  
Săpoca pe perioada implementării obiectivului de  investiție ,,Reabilitare și 
modernizare  Școala gimnazială  Săpoca,, comuna Săpoca, județul Buzău. 
 Art.2.- Predare/preluarea imobilelor menționate la art. 1 din prezenta 
hotărâre se va face pe bază de proces verbal  semnat de către directorul școlii și de 
către viceprimarul comunei Spoca. 
 Art.3.- Secretarul comunei o va aduce la cunostinta publica si o va 
comunica autoritatilor interesate. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
BADEA NICOLAE 

     Nr. 52                                                                                        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. 


