
 
 

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

                                                     
H O T A R A R E 

privind interzicerea pășunatului bovinelor, cabalinelor, ovinelor și 
caprinelor  în zona de protecție a canalului de irigație Săpoca-Mărăcineni, 

la o distanță de 3 m de cursul apei 
 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata sub nr. 
Nr.114/19.04.2019; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 115/19.04.2019; 
 -raportul consilierului juridic, inregistrat sub nr. 116/19.04.2019; 
 - solicitarea scrisă a locuitorilor comunei, înregistrată sub nr. 
19942/17.04.2019 ; 

-prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor contravenţiilor aprobata prin Legea nr. 180 din 11.04.2002 cu 
modificarile si completarile ulterioare., cu modificarile si completarile ulterioare. 
 - prevederile art.36 alin.(2), pct. ,,c,, din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 In temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1. (1). Se interzice pășunatul bovinelor, cabalinelor, ovinelor și 
caprinelor  în zona de protecție a canalului de irigație Săpoca-Mărăcineni, la o 
distanță de 3 m de cursul apei, sens în care, în zona menționată, vor fi instalate 
panouri pe care va fi înscrisă mențiunea ,,Pășunatul interzis  și distanța față de 
cursul apei pe care operează interdicția,,. 

 (2).Nerespectarea obligației prevăzută la alin.(1) constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă în cuantum de 200 lei, aplicată de 
primarul comunei, de împuternicitul acestuia sau de lucrătorii Postului de 
Poliție Săpoca. 

Art.2.-Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri cu sprijinul compartimentelor de specialitate iar secretarul comunei o 
va aduce la cunoștință publică și o  va comunica institutiilor, autoritatilor si 
persoanelor interesate. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
IVAN ADRIAN 

Nr.  29                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
SĂPOCA, 23 APRILIE 2019                                                                              SECRETAR, 
                                                                                                           Maria-Tania Barchizeanu 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din data de 
23.04.2019 cu respectarea prevederilor art 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administraíei publice 
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 10 voturi pentru,  1 abțineri, 
2 voturi împotrivă din numărul total de 13 consiliei în funcție și  13 consilieri prezenți la ședință. 
 


