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

                       
                                

H O T A R A R E 
privind stabilirea neasumării, de către Consiliul Local  Sapoca, judetul Buzau,  

a responsabilității organizării și derulării procedurior de atribuire a 
contractelor/ acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente 

programului și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor 
pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Săpoca,  

județul Buzău 
 
 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei inregistrata sub nr. 
61/26.02.2019; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 62/26.02.2019; 
 -raportul contabilului comunei,  inregistrat sub nr. 63/26.02.2019; 
 -prevederile Capitolului I din H.G. nr.640/2017  pentru aprobarea 
programului pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 
2017-2023  şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul 
şcolar 2017-2018 ; 
 In temeiul art.45 alin.(1) din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

H O T A R A S T E : 
 

 
Art.1.-Se stabilește neasumarea, de către Consiliul Local  Sapoca, judetul 

Buzau,  a responsabilității organizării și derulării procedurior de atribuire a 
contractelor/ acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului și 
a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative, la nivelul comunei Săpoca, județul Buzău. 

Art.2.- Secretarul comunei va comununica prezenta hotărâre persoanelor, 
institutiilor si autoritatilor interesate. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

POPA CONSTANTIN 
 

Nr.   18                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
SĂPOCA, 27 MARTIE 2019                                                                              SECRETAR, 
                                                                                                            Maria-Tania Barchizeanu 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din data 
de 27.03.2019 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 11 voturi 
pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total de 13 consiliei în funcție și  11 consilieri 
prezenți la ședință. 
 


