
 

 

R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 

P R I M AR 

 
D I S P O Z I T I A    N r. 138 

privind convocarea Consiliului local  
în ședința ordinară  pe luna august 2018 

 
 Primarul comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 

- referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei înregistrat sub nr. 3170/2018; 

 - prevederile art. 39 alin(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 In temeiul art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.”a” din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
D I S P U N E : 

 
 Art.1.- Luni 27 august  2018, ora 1600, se convoacă Consiliul local al 
comunei Sapoca, judetul Buzau, in sedinta ordinară pe luna august 2018. 
 Art.2.-Ședinta se va desfasura la sediul primariei comunei Săpoca si va 
avea urmatoarea ordine de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru 
,,Construire hală parter – fabrică de peleți și brichete și magazie depozitare materii 
prime și a utilajelor necesare transportului acestora,, construcție amplasată în 
extravilanul satului Săpoca, comuna Săpoca, tarlaua 31-34, lotul 1, punctul – 

Stația de apă, beneficiar P.F.A. DRAGOMIR FLORIN AUREL. 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportelor de evaluare intocmite 

pentru stabilirea prețului de vanzare a terenurilor amplasate în intravilanul 
comunei Săpoca, tarlaua 33, lotul nr. 1, lotul nr. 16 și lotul nr.38. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
3. 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”. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
4.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale pentru realizarea 

de lucrări cu utilajele din dotarea primăriei, în interes privat. 
5.Diverse. 
Art.3.-Secretarul comunei va aduce la cunostinta publica prezenta 

dispozitie, va asigura convocarea consilierilor locali in sedință si o va comunica 

autoritatilor interesate. 
Sapoca, 21 august 2018 
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