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R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA SAPOCA 
P R I M AR 

 
 

D I S P O Z I T I A     N r.  155 

privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara 
 pe luna august 2016 

 

 Primarul comunei Sapoca,judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -prevederile art.40 alin(1), (3), (5) și (6) din Legea nr.215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 In temeiul art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.”a” din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 
 
 

D I S P U N E : 
 
 

 Art.1.- Joi, 25 august 2016,ora 1600, se convoaca Consiliul local al 
comunei Sapoca, judetul Buzau, in sedinta ordinara pe luna august 2016. 

  Art.2.-Sedinta se va desfasura la sediul primariei si va avea urmatoarea 
ordine de zi:  

1.- Proiect de hotărâre  privind aprobarea  programului de audiențe 

acordate de către consilierii locali în anul 2016. 
- prezinta domnul Manea Laurentiu-Iulian, primarul comunei. 
2. Proiect de hotărâre  privind completarea contractului cadru de 

utilizare a centrelor culturale de pe raza comunei Săpoca, jud. Buzău aprobat 
prin HCL nr. 72/2015. 

- prezinta domnul Manea Laurentiu-Iulian, primarul comunei. 

3. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local 

Sapoca in Consiliul de Administratie al Spitalului de Psihiatrie si pentru 
Masuri de Siguranta Sapoca. 

- prezinta domnul Manea Laurentiu-Iulian, primarul comunei. 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Statutului comunei Sapoca, 

județul Buzău 

- prezinta domnul Manea Laurentiu-Iulian, primarul comunei. 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanți 

pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Primăriei comunei Săpoca, 
județul Buzău. 

- prezinta domnul Manea Laurentiu-Iulian, primarul comunei. 
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6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor masuri cu privire la 

organizarea si functionarea invatamantului preuniversitar de stat din 
localitate,in anul scolar 2016 – 2017. 

   - prezinta domnul Manea Laurentiu-Iulian, primarul comunei. 

7. Diverse. 
Art.3.-Secretarul comunei va aduce la cunostinta publica prezenta 

dispozitie, va asigura convocarea consilierilor locali in sedință si o va comunica 

autoritatilor interesate. 
 

 
 

Sapoca, 17 august 2016. 

 
P R I M A R , 

 
Laurentiu-Iulian Manea 

 

 
 
 

AVIZAT, 
Secretar 

Maria-Tania Barchizeanu 


