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H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Judetul Buzau, 
UAT Comuna Robeasca,  UAT Comuna Sageata si UAT Comuna Vadu 
Pasii pentru promovarea proiectului “Stimularea mobilitatii la nivel 
regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe 

tronsonul limita judet Braila - Robeasca – Vadu Pasii (E85)”  
 

 
Consiliul Local al Comunei S�geata, întrunit în �edin�� ordinar� 

din data de 22.12.2016 : 
Având în vedere  
- expunerea de motive a viceprimarului Comunei S�geata , Ilie 

Constantin , care indeplineste atributiile conferite de lege 
primarului,conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 , a 
administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si completarile 
ulterioare ,  înregistrat� sub nr. 160/22.12.2016;  

- raportul de specialitate al dlui  Craciun Florin, consilier in cadrul  
compartimentului financiar – contabil din cadrul  aparatului de 
specialitate al Prim�riei Comunei S�geata nr.161/22.12.2016; 

- adresa Consiliului Judetean Buz�u nr. 16.694/21.12.2016 privind 
actualizarea acordului de parteneriat; 

In conformitate cu : 
- prevederile Ghidului Solicitantului – Conditii specifice aferent 

Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritar� 6 
Îmbun�t�tirea infrastructurii rutiere de important� regional�, Prioritatea 
de investitie 6.1 Stimularea mobilit�tii regionale prin conectarea nodurilor 
secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale, apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2; 

- prevederile Anexei nr. 65 Inventarul bunurilor care apartin 
domeniului public al Comunei S�geata la Hot�rârea Guvernului României 
nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buz�u, 
precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buz�u, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare. 

În temeiul art. 14 si art. 45, alin 1, alin 2 lit”f” din Legea nr. 
215/2001 privind administratia public� local�, republicat�, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare, 

 
HOT�R��TE: 

 
Art. 1. (1) Se ia act de initiativa Consiliului Judetean Buz�u de 

promovare a proiectului “Stimularea mobilit��ii la nivel regional prin 
modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limit� 
judet Br�ila - Robeasca – Vadu Pa�ii (E85)” în vederea finant�rii 
























































