
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA SĂPOCA 
CONSILIUL LOCAL   

 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea promovării proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 
38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”-forma 

actualizată 
  

 
Consiliul Local al Comunei Săpoca.: 
Având în vedere  
-expunerea de motive a Primarului Comunei Săpoca. înregistrată sub 

nr.  214/2018;  
-raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului 

local, inregistrat sub nr. 215/2018; 
-raportul consilierului juridic inregistrat sub nr. 216/2018; 
- adresa Consiliului Județean Buzău nr.11945/2018 privind 

încheierea unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului 
„Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, 
Judeţul Buzău”-forma actualizată; 

- Hotărârea Consiliului Local  nr. 47/2018 de aprobare a promovării 
proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu 
Muncii, Judeţul Buzău”; 

-adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Est – Organismul 
Intermediar pentru POR 2014 - 2020 prin care se solicită transmiterea în 
etapa precontractuală a hotărârii de aprobare a proiectului în conformitate 
cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie; 

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

În temeiul art. 14 și art. 45,  alin. 2 lit”f” din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locală, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1. (1) Se ia act de inițiativa Consiliului Județean Buzău de 
promovare a proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, 
Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău” -forma actualizată, în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, 
Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 
regională, Prioritatea de investitii 6.1 Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 
nodurilor multimodale, Apel de proiecte nefinalizate POR 2018/6/6.1/ 5. 



           (2) Fișa proiectului este prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 
 

Art. 2. (1) În baza art.1 se menține Acordul de parteneriat  între 
Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău şi UAT Comunele 
Mărăcineni, Săpoca, Cernăteşti şi Beceni, pefectat în data de 13.07.2018, 
prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

(2) Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Săpoca își asumă 
obligația ca, la cererea Unităţii Administrativ - Teritoriale Județul Buzău, să 
pună la dispoziție orice suprafață de teren aparținând domeniului public sau 
privat al comunei necesară pentru implementarea proiectului.  
 

Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 4. Se ia act că Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna  
Săpoca nu are responsabilități financiare prin bugetul proiectului. 

 
Art. 5. Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Săpoca,  prin 

Consiliul Local și reprezentantul legal, își asumă responsabilitatea menținerii 
în proprietatea publică a comunei a terenului pus la dispoziția proiectului, 
după finalizarea acestuia, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la efectuarea 
plății finale către Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău. 
 

Art. 6. Se împuternicește reprezentantul legal al Comunei Săpoca să 
semneze toate actele necesare promovării și implementării proiectului. 

 
Art. 7. Secretarul Comunei Săpoca va asigura comunicarea  hotărârii 

autorităţilor şi instituţiilor interesate. 
 

 
 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

CONSTANTIN POPA 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                    
Nr.   53    
Săpoca, 27 AUGUST 2018                                                                                                

                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                      SECRETAR, 

                                                                                                                 Maria-Tania Barchizeanu 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința 
ordinara din data de 27.08.2018 cu respectarea prevederilor art 45 alin (2) din Legea nr. 
215/2001 a administraíei publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, cu un număr de 13 voturi pentru, 0  abțineri, 0 vot împotrivă din numărul total 
de 13 consiliei în funcție și  13 consilieri prezenți la ședință. 
 

  


