
 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
 Nr. 50/27.02.2017 

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 27 februarie  2017 in ședința extraordinară  

a Consiliului local Sapoca 
 

 Doamna Maria Tania Barchizeanu,  secretarul comunei, anunta ca sedinta a 
fost convocata in baza Dispozitiei Primarului nr.70/2017 si ca la sedinta sunt 
prezenti 12 consilierii locali,  administratorul public - dl. Laurentiu-Iulian Manea,  
și invitații: Vasile Sorin –contabil.De asemenea este present și dl. Lencaru 
Constantin, cetățean al comunei. 
 Întrucât dl. Ivan Adrian a fost ales presedinte pe o perioadă de trei luni, i se 
încredințeză  conducerea lucrărilor de ședință. 

Se da cuvantul d-lui Ilie Ion, viceprimarul comunei care  prezinta ordinea de 
zi și anume: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorarii tarifelor pentru servicii 
de salubrizare. 

- prezinta domnul Ilie Ion,viceprimarul comunei 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru evacuarea 

deseurilor menajere de la persoanele fizice din comuna Sapoca, judetul Buzau 
- prezinta domnul Ilie Ion, viceprimarul comunei 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru funcționarea 

adecvată a transportului public local de călători traseul 2 ADI Buzău 
Mărăcineni. 

- prezinta domnul Ilie Ion, viceprimarul comunei 
          După prezentarea ordinei de zi aceasta este supusa votului si este aprobata in 
unanimitate. 
 Se trece la punctul 1 in care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion, viceprimarul 
comunei care prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare inscris la 
punctual 1 de pe ordinea de zi, dupa care se prezinta raportul comisiei pe domeniu 
de specialitate si raportul contabilului comunei  prevazute de lege. 
          Se trece la dezbaterea punctului unu, se dă cuvântul d-lui Burlacu Ion care 
își exprimă opinia potrivit căreia majorarile de tariff propuse de Romprest sunt 
nejustificate, opinie la care aderă și dl. Bleav Constantin. 
          Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care precizează că majorările propuse de 
operatorul Romprest sunt pe deplin justificate și fundamentate potrivit fișei 
transmise primăriei, întrucât există mai mulți factori care au determinat aceste 
majorări cum ar fi creșterea salariului minim pe economie, etc. 
 Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții se supune la vot proiectul de  
hotărâre care este aprobat cu 9 voturi pentru și 3 voturi împotrivă ( Badea Niolae, 
Burlacu Ion și Bleav Constantin )  în forma initiată. 

Se trece la punctul 2 in care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion, viceprimarul 
comunei care prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare inscris la 
punctual 2 de pe ordinea de zi, dupa care se prezinta raportul comisiei pe domeniu 
de specialitate si raportul contabilului comunei  prevazute de lege. 



Întrucât la acest punct nu  sunt discuții se supune la vot proiectul de  
hotărâre care este aprobat cu 9 voturi pentru și 3 voturi împotrivă ( Badea Niolae, 
Burlacu Ion și Bleav Constantin )  în forma initiată. 

Se trece la punctul 3 in care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion, viceprimarul 
comunei care prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare inscris la 
punctual 3 de pe ordinea de zi, dupa care se prezinta raportul comisiei pe domeniu 
de specialitate si raportul contabilului comunei  prevazute de lege. 

Întrucât la acest punct nu  sunt discuții se supune la vot proiectul de  
hotărâre care este aprobat cu 9 voturi pentru și 3 voturi împotrivă ( Badea Niolae, 
Burlacu Ion și Bleav Constantin )  în forma initiată. 

Se dă cuvântul dl. Lencaru Constantin care întreabă când va fi inclus pe 
ordinea de zi proiectul de hotărâre referitor la validarea mandatului său de consilier 
local? 

Se dă cuvântul viceprimarului comunei care răspunde că acest lucru, potrivit 
dispozițiilor legale, va avea loc în proxima ședință ordinară a Consiliului local. 
          Intrucat au fost epuizată ordinea de zi, dl. Ilie Ion declară lucrarile sedintei 
inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 
  Presedinte de sedinta,     Secretar, 
 


