
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SĂPOCA 

-CONSILIUL LOCAL- 
       

H O T Ă R Â R  E 
privind aprobarea Întelegerii de Cooperare  între Comuna Săpoca, județul 

Buzău din Romania si Satul Aluatu, Raionul Taraclia din Republica Moldova 
 

 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 - expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata sub nr. 
151/09.05.2019; 
 - raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 152/09.05.2019; 
 - raportul consilierului juridic inregistrat sub nr. 153/09.05.2019; 
          -  Avizul  nr. H 2-2 /1497/10.5.2019 al Ministerului Afacerilor Externe ; 
          - Avizul nr. 63735/09.05.2019 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice ; 
 - Ordinul Prefectului nr.44 din 31.01.2017 privind constatarea încetarii 
mandatului primarului comunei Sapoca, judetul Buzau, domnul Manea 
Laurentiu-Iulian înainte de expirarea duratei normale a acestuia; 
 - D.P.nr. 56/2017 privind stabilirea unor măsuri pentru buna funcționare a 
administrației publice locale la nivelul comunei Săpoca, județul Buzău ; 
      In temeiul art. 11, alin (3) , art. 15, alin. (5) , art. 36, alin. (2) ,lit.e) si alin. 
(7), lit. a) și b). art. 45, alin. (2) , lit. f) si art. 115, alin.(1) ,lit. b) din Legea 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  aprobă Întelegerea  de Cooperare  între Comuna Săpoca, 

județul Buzău din România si Satul Aluatu, Raionul Taraclia din Republica 
Moldova, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se  împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al comunei 
Săpoca, judetul Buzau, să semneze în numele si pe seama Comunei Săpoca, 
Întelegerea de  Cooperare  între Comuna Săpoca, județul Buzău din România si 
Satul Aluatu, Raionul Taraclia din Republica Moldova.  

Art.3. Viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Săpoca, județul Buzău  
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin intermediul aparatului 
de specialitate, iar secretarul comunei o va comunica persoanelor, institutiilor si 
autoritaților interesate. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CIOCHINĂ VIOREL 

Nr.  38                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
SĂPOCA, 30 MAI 2019                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                Maria-Tania Barchizeanu 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din data de 
30.05.2019 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 12 voturi 
pentru,  0 abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total de 13 consiliei în funcție și  12 consilieri 
prezenți la ședință. 

 


