
RO M A N I A  
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL  

            
H O T A R A R E  

privind utilizarea unei sume de bani din fondul de rezerva bugetara 
aflat la dispozitia Consiliului local, pentru finanțarea obiectivului 

“Reabilitare scoala gimnaziala Sapoca, sat Sapoca, jud. Buzau”. 
 

 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau: 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata sub nr. 254/2018; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local 
inregistrat sub nr.255/2018; 
 -raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al 
primarului comunei, inregistrat sub nr.256/2018; 
 -Hotararea Consiliului Local Sapoca nr.7/2018  privind aprobarea bugetului 
local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 ; 
 -prevederile art.36 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 -prevederile art.36 alin.(2) lit. ‘c’ si alin.(6) lit.’a’pct.3 din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale,republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 In temeiul art.45 alin.(2) din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

 Art.1.-Se aproba utilizarea unei sume de 50 000 lei din excedentul 
bugetului local  pentru finanțarea  cheltuielilor la secțiunea de dezvoltare, pentru 
finanțarea obiectivului “Reabilitare scoala gimnaziala Sapoca, sat Sapoca, jud. 
Buzau”. 
 Art.2.-Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari cu sprijinul compartimentului financiar-contabil iar secretarul  comunei 
o va comunica persoanelor, autoritatilor si institutiilor interesate. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSTANTIN POPA 

     
                                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

Nr. 62                                                                                                                               SECRETAR 
Săpoca, 26 SEPTEMBRIE 2018                                                                                             

                                                                                                                Maria-Tania Barchizeanu 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința ordinara 
din data de 26.09.2018 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 
11 voturi pentru, 2 abțineri, 0 vot împotrivă din numărul total de 13 consiliei în funcție și  13 
consilieri prezenți la ședință. 
 

 
 


