
 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
 Nr. 27/30.01.2017 

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 30 ianuarie  2017 in ședința ordinară  

a Consiliului local Sapoca 
 

 Doamna Maria Tania Barchizeanu,  secretarul comunei, anunta ca sedinta a 
fost convocata in baza Dispozitiei Primarului nr.10/2017 si ca la sedinta sunt 
prezenti toți consilierii locali, primarul comunei - dl. Laurentiu-Iulian Manea și 
invitat Vasile Sorin –contabil. 

Întrucât conținutul proceselor verbale al ședinței ordinare din luna decembri 
2016 și al ședinței extraordinare din luna ianuarie 2017 au fost aduse la cunoștință 
tuturor consiierilor locali, acestea sunt supuse votului și sunt aprobate în 
unanimitate. 

Se da cuvantul d-lui Manea Laurentiu-Iulian care, după prezentarea ordinii 
de zi, solicită suplimentarea acesteia cu două puncte, astfel încât ordinea de zi va 
avea următoarea structură: 

1.Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta 
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. 

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor ce se vor executa, de 
către contravenienți, prin acțiuni de muncă în interesul comunității, în anul 
2017. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea  programului de audiențe 
acordate de către consilierii locali în anul 2017. 

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. 

6.Proiect de hotărâre privind rezilierea contractelui de concesiune 
incheiat cu Bîsceanu Răzvan contract în care Primaria Sapoca are calitate de 
concedent. 

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 . 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici 
actualizați, după actualizarea TVA, reprezentând noua valoare a investiției 
,,Modernizare sistem rutier DC 233, Săpoca – Sorești, județul Buzău,, 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la 
bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la 
bugetul de stat prin PNDL, după actualizarea TVA, pentru realizarea 
obiectivului de  investiții  ,,Modernizare sistem rutier DC 233, Săpoca – Sorești, 
județul Buzău,,. 

10.Diverse. 
 Dupa prezentarea ordinei de zi aceasta este supusa votului si este aprobată în 
unanimitate. 
 Se trece la punctul 1 in care sens se da cuvantul d-lui Manea Laurentiu-
Iulian, primarul 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 consilierului juridic  prevazute de lege. 
 Se trece la dezbaterea punctului 1 și se dă cuvântul d-lui Badea Nicolae care 
propune ca președinte de ședință pe dl. Ivan Adrian, propunere care întrunește  10 
voturi pentru și două abțineri (Bleav Constantin și Burlacu Ion), astfel încât dl. 
Ivan Adrian este ales președinte de ședință pentru un mandate de trei luni și i se 
încredințează conducerea lucrărilor ședinței. 

Se trece la punctul 2 in care sens se da cuvantul d-lui Manea Laurentiu-
Iulian, primarul comunei care prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare 
inscris la punctul doi 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 10 voturi pentru și două abțineri ( Burlacu Ion și 
Bleav Constantin), în forma initiate. 

Se trece la punctul 3 in care sens se da cuvantul d-lui Manea Laurentiu-
Iulian, primarul comunei care prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare 
inscris la punctul trei de pe ordinea de zi, dupa care se prezinta raportul comisiei pe 
domeniu de specialitate si raportul consilieului juridic,  prevazute de lege. 

Întrucât la acest punct nu  sunt discuții se supune la vot proiectul de  
hotărâre care este aprobat în unanimitate, în forma initiată. 

Se trece la punctul 4 in care sens se da cuvantul d-lui Manea Laurentiu-
Iulian, primarul comunei care prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare 
inscris la punctul patru de pe ordinea de zi, dupa care se prezinta raportul comisiei 
pe domeniu de specialitate si raportul consilierului juridic,  prevazute de lege. 

Întrucât la acest punct nu sunt discuții se supune la vot proiectul de  hotărâre 
care este aprobat în unanimitate, în forma initiată. 

Se trece la punctul 5 in care sens se da cuvantul d-lui Manea Laurentiu-
Iulian, primarul comunei care prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare 
inscris la punctul cinci de pe ordinea de zi, dupa care se prezinta raportul comisiei 
pe domeniu de specialitate si raportul consilierului juridic,  prevazute de lege. 

Întrucât la acest punct nu sunt discuții se supune la vot proiectul de  hotărâre 
care este aprobat în unanimitate, în forma initiată. 

Se trece la punctul 6 in care sens se da cuvantul d-lui Manea Laurentiu-
Iulian, primarul comunei care prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare 
inscris la punctul șase de pe ordinea de zi, dupa care se prezinta raportul comisiei 
pe domeniu de specialitate si raportul consilierului juridic,  prevazute de lege. 

Întrucât la acest punct nu sunt discuții se supune la vot proiectul de  hotărâre 
care este aprobatcu 11 voturi pentru și un vot împotrivă(Burlacu Ion), în forma 
initiată. 

Se trece la punctul 7 in care sens se da cuvantul d-lui Manea Laurentiu-
Iulian, primarul comunei care prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare 
inscris la punctul șapte de pe ordinea de zi, dupa care se prezinta raportul comisiei 
pe domeniu de specialitate si raportul consilierului juridic,  prevazute de lege. 

Întrucât la acest punct nu sunt discuții se supune la vot proiectul de  hotărâre 
care este aprobat în unanimitate în forma initiată. 

Se trece la punctul 8 in care sens se da cuvantul d-lui Manea Laurentiu-
Iulian, primarul comunei care prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare 



inscris la punctul opt 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 în unanimitate în forma initiată. 

Se trece la punctul 9 in care sens se da cuvantul d-lui Manea Laurentiu-
Iulian, primarul comunei care prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare 
inscris la punctul nouă 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 în unanimitate în forma initiată. 

Se trece la punctual  diverse și se dăcuvântul d-lui Manea Iulian care 
propune ca, pe viitor, ședințele de consiliu să se desfășoare în zilele de duminică, 
orele 9.00, 10.00, propunere la care dl Bleav Constantin se abține iar dl. Burlacu 
Ion este împotrivă. 
           Intrucat au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi precum și 
discuțiile de la punctual diverse dl. Ivan Adrian declară lucrarile sedintei inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
  Presedinte de sedinta,     Secretar, 
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