
 
R O M A N I A 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

            PROIECT   
H O T Ă R Â R E 

privind darea în folosință gratuită, către S.C COMPANIA DE APĂ S.A  BUZĂU, 
a terenurilor proprietate publică a comunei Săpoca, județul Buzău pentru 

realizarea obiectivului de interes public  ,, Proiect Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Buzău în perioada 2014 – 2020,, 

în scopul construirii investițiilor aferente acestora,  
pe perioada de derulare a proiectului 

 
 

 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 - referat de aprobare al primarului comunei, inregistrata sub 
nr.330/29.10.2019; 
 - avizul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 331/29.10.2019; 
 -  raportul consilierului juridic, inregistrat sub nr. 332/29.10.2019; 
 - Hotărârea Consiliului Local Săpoca nr. 66/2017 privind punerea la dispoziția        
,,Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul 
Buzău în perioada 2014 – 2020,, a terenurilor pentru 
construcția/extinderea/reabilitarea investițiilor aferente acestora; 
 - Hotărârea Consiliului Local nr. 80/2019 privind  aprobarea trecerii din 
domeniul privat în domeniului public al comunei Sapoca, judetul Buzau  a terenului 
în suprafață de 1150 mp, categoria de folosință  pășune, situat în extravilanul satului 
Mătești, comuna Săpoca, nr. cadastral 21545 , pentru realizarea obiectivului de 
interes public  ,, Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată 
în județul Buzău în perioada 2014 – 2020,, 
 - prevederile art. 129 alin(6) lit. ,,a,, din Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

In temeiul art. 196 alin. (1)  lit. ,,a.. si art. 139 alin.(2) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
 

H O T A R A S T E : 
 
 

 Art.1.- Se aprobă darea în folosință gratuită către S.C COMPANIA DE APĂ S.A  
BUZĂU, a terenurilor proprietate publică a comunei Săpoca, județul Buzău pentru 
realizarea obiectivului de interes public  ,,Proiect Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Buzău în perioada 2014 – 2020,, în 
scopul construirii investițiilor aferente acestora, pe perioada de derulare a 
proiectului, terenuri care sunt prevăzute în planul de situație din anexa, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.- Obiectivul de investiții precizat la art. 1, aferent ,, Proiectului Regional 
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Buzău în perioada 
2014 – 2020,, se va construi pe terenul aflat în domeniul public al UAT Săpoca, 
teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect. 
 
 
 



 
 
  

Art. 3. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2017 
privind punerea la dispoziția ,,Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 
Apă și Apă Uzată în județul Buzău în perioada 2014 – 2020,, a terenurilor pentru 
construcția/extinderea/reabilitarea investițiilor aferente acestora, își încetează 
aplicabilitatea. 

Art. 4.Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 
cu sprijinul compartimentelor de speciaitate  iar secretarul general al comunei o va 
comunica instituțiilor,  persoanelor  si autoritatilor interesate. 
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