CONSILIUL LOCAL
COMUNA SĂPOCA
Nr. 217/12.10.2017

PROCES-VERBAL
incheiat astazi 12 octombrie 2017 in ședința de îndată
a Consiliului local Sapoca
Doamna Maria Tania Barchizeanu, secretarul comunei, anunță ca sedinta a
fost convocata in baza Dispozitiei Primarului nr.239/2017 si ca la sedinta sunt
prezenti un nr de 9 consilieri locali ( lipsă fiind Lencaru Constantin, Bleav
Constantin, Burlacu Ion și Ilie Ion- viceprimarul comunei), administratorul public
– dl Manea Laurențiu Iulian și consilierul juridic – Neagu Mircea Florian.
Într-ucât dl. Răducan Gheorghe a fost ales președinte pe o perioadă de trei
luni i se încredințează conducerea lucrărilor ședinței.
D-l Răducan Gheorghe procedează la prezentarea ordinei de zi și anume:

1. Proiect de hotărâre privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici
și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi
finanțate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art. 8 alin (3)
din OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului “Reabilitare și modernizare
școală gimnazială Săpoca, comuna Săpoca, județul Buzău”

Dupa prezentarea ordinei de zi aceasta este supusa votului si este aprobată în
unanimitate.
Se trece la punctul unic in care sens se da cuvantul d-lui Răducan Gheorghe
, inițiatorul proiectului, care prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare
inscris la punctul 1 de pe ordinea de zi, dupa care se prezinta raportul comisiei pe
domeniu de specialitate si raportul contabilului comunei, prevazute de lege.
Se trece la dezbaterea punctului unic și se dă cuvântul d-lui Manea Iulian
care subliniază importanța realizării obiectivului ,,Reabilitare și modernizare
școală gimnazială Săpoca, comuna Săpoca, județul Buzău” , precizând că este
necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției a cărei valoare
totală este 2.564.826,42 lei cu TVA din care de la bugetul de stat: 2.428.357,93 lei,
cofinanțarea de la bugetul local fiind în cuantulm de 136.468,49 lei cu TVA.
Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de
hotărâre care este aprobat în unanimitate în forma initiată.
Intrucat a fost epuizat punctul de pe ordinea de zi dl. Răducan Ghe. declară
lucrarile sedintei inchise.
Drept care am incheiat prezentul proces-verbal.
Presedinte de sedinta,

Secretar,
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