
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.  10 
privind convocarea Consiliului local  

în ședința ordinară  pe luna ianuarie 2017 
 
 
 
 Primarul comunei Sapoca,judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 

-  referatul consilierului juridic înregistrat sub nr. 87/04.01.2017; 
 - prevederile art. 39 alin(1) 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.- Luni, 30 ianuarie 2017, ora 1600, se convoaca Consiliul local al 
comunei Sapoca, judetul Buzau, in sedinta ordinară pe luna ianuarie 2017. 
 Art.2.-Ședinta se va desfasura la sediul primariei si va avea urmatoarea 
ordine de zi:  

1.Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta 
 - prezinta domnul Manea Laurentiu-Iulian, primarul comunei. 
2.Proiect de hotărâre privind finantarea complementara din bugetul local 

al comunei a cheltuielilor efectuate pentru naveta, in luna decemrie 2016, de 
catre cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul gradinitelor si 
scolilor de pe raza comunei Sapoca, judetul Buzau. 

- prezinta domnul Manea Laurentiu-Iulian, primarul comunei. 
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor ce se vor executa, de 

către contravenienți, prin acțiuni de muncă în interesul comunității, în anul 
2017. 

- prezinta domnul Manea Laurentiu-Iulian, primarul comunei. 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea  programului de audiențe 

acordate de către consilierii locali în anul 2017. 
- prezinta domnul Manea Laurentiu-Iulian, primarul comunei. 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de functii 

si a numarului de personal ale aparatelor de specialitate al primarului, 
aparatului permanent al consiliului local si ale institutiilor si serviciilor publice 
din subordinea acestuia  pentru anul 2017. 

- prezinta domnul Manea Laurentiu-Iulian, primarul comunei. 
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6.Proiect de hotărâre privind rezilierea contractelui de concesiune 
incheiat cu Bîsceanu Răzvan contract în care Primaria Sapoca are calitate de 
concedent. 

- prezinta domnul Manea Laurentiu-Iulian, primarul comunei. 
7.Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri si modificarea 

Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
“Buzau 2008” la care comuna Sapoca este membru asociat . 
         - prezinta domnul Manea Laurentiu-Iulian, primarul comunei. 

         8. 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 ianuarie 2017 
 

P R I M A R , 
 

Laurentiu-Iulian Manea 
 

AVIZAT, 
Secretar 

 
Maria-Tania Barchizeanu 
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