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

      PROIECT   
H O T A R A R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai  
obiectivului de investiție ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Săpoca, județul Buzău” 
 

 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 - referat de aprobare a primarului comunei, inregistrata sub 
nr.298/29.10.2019; 
 - avzul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 299/29.10.2019; 
 - raportul contabilului comunei, inregistrat sub nr. 300/29.10.2019; 

- contract de finanțare al investiției din cadruș Proiectului : ,,Modernizare 
drumuri de interes local în comuna Săpoca, județul Buzău,, înregistrat sun nr. 
141/25.10.2019 ; 
 - Devizul general al obiectivului ,,Modernizare drumuri de interes local în 
comuna Săpoca, județul Buzău”: 

- prevederile art. 129 alin. (2, lit. ,,d,, și lit. ,,c,,  și alin. (70 lit. ,,m,, din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

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

 
H O T Ă R A Ș T E     

 
Art.1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici, conform Devizului General, 

reprezentând valoare totală a investiției: 
• valoare totală a investiției : 18.210.043,050  lei fără TVA, din care     

16. 911. 000,00 C+M, eșalonați astfel: 
- anul 2019  - 1. 821.004,30 lei 
- anul 2020  - 16. 389. 038,75 lei  

 
Art.2. - Se aprobă necesitatea, oportunitatea și finantarea de la Fondul de 

Dezvoltare și Investiții, conform contractului nr. 141/25.10.2019, a sumei de 
18.210.043,050  lei fără TVA, respectiv 21.631.757, 240 lei cu TVA, reprezentand 
suma necesară realizării obiectivului de investiție ,,MODERNIZARE DRUMURI DE 
INTERES LOCAL ÎN COMUNA SĂPOCA, JUDEȚUL BUZĂU,, 

Art.3. – Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 
cu sprijinul compartimentelor financiar contabil și achiziții publice iar secretarul 
comunei o va comunica persoanelor, instituțiilor si autoritatilor interesate. 
 

 INITIATOR, 
P.PRIMAR, 

 
VICEPRIMAR: 

ILIE ION 
           CONTRASEMNAT, 

 Nr. 301                                                                                                           Secretar,                                                                     
 Săpoca, 29 octombrie 2019                                                                                                                                                                                               
                                                                                               Maria Tania Barchizeanu 
 


