
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

           
H O T A R A R E 

privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Sapoca și a participării 
Consiliului Local al UAT Sapoca la cofinanțarea Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau,  
în perioada 2014 – 2020 

 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -referatul de aprobare al primarului comunei, inregistrata sub nr. 
258/26.09.2019; 
 -avizul  comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr.  259/26.09.2019; 
 - raportul consilierului juridic, inregistrat sub nr. 260/26.09.2019; 
 - prevederile art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Buzau;  

- Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-prevederile art.129 alin.(4) lit. ,,d,, , alin. (7) lit. ,,n,, din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

 In temeiul art. 196 alin. (1)  lit. ,,a.. si art. 139 alin.(3), lit. ,,a,,  din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T A R A S T E : 
 
  Art.1.  Se aprobă din valoarea totală a Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020, 
valoarea investițiilor aferente UAT Sapoca în sumă totală de 8.807,565 mii Euro fara 
TVA - preturi curente - /8.310,894 mii Euro fara TVA - preturi constant - , 
reprezentând cheltuieli eligibile. 

Art.2. Se aprobă participarea Consiliului Local al UAT Sapoca la cofinanțarea 
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Buzau, în perioada 2014 – 2020, cu suma totală de 165.582 Euro fara TVA -preturi 
curente - /156.245 Euro fara TVA - preturi constant -, reprezentand contributia 
proprie, în procent de 2% din necesarul de finantare. 
 Art.2.-Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari 
cu sprijinul copartimentului financiar contabil iar secretarul general al comunei o va 
aduce la cunostinta publica si o va comunica persoanelor, institutiilor si autoritatilor 
interesate.  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
DOROBANȚU ALEXANDRU MARCEL 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din data de 30.09.2019 
cu respectarea prevederilor art 139 alin (3) lit. ,,a,, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un 
număr de 10 voturi pentru,  0 abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total de 13 consiliei în funcție și  10 
consilieri prezenți la ședință. 

 


