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D I S P O Z I T I A     N r. 117  
privind convocarea Consiliului local  

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

-  referatul consilierului juridic înregistrat sub nr. 1859/19.04.2017; 
 - 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.- Joi, 27 aprilie  2017, ora 1600, se convoacă Consiliul local al 
comunei Sapoca, judetul Buzau, in sedinta ordinară pe luna aprilie 2017. 
 Art.2.-Ședinta se va desfasura la sediul primariei si va avea urmatoarea 
ordine de zi:  
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrari de interes 
local ce se executa de catre persoanele beneficiare de ajutor social, pentru anul 
2017. 

- prezinta domnul Ilie Ion, viceprimarul comunei. 
2. Proiect de hotărâre privind finantarea complementara din bugetul 

local al comunei a cheltuielilor efectuate pentru naveta, in luna martie 2017, 
de catre cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul gradinitelor si 
scolilor de pe raza comunei Sapoca, judetul Buzau. 

- prezinta domnul Ilie Ion, viceprimarul comunei. 
          3. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului local nr. 
13/2016 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilelor 
unde a functionat Gradinita cu program normal din satul Săpoca. 

- prezinta domnul Ilie Ion, viceprimarul comunei. 
4.Proiect de hotărâre pentru:  modificarea H.C.L. nr. 41/28.08.2014 

privind aprobarea participării comunei Săpoca la cofinanțarea proiectului 
„Asistență tehnică pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor 
de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată din județul Buzău în perioada 2014-2020”. 

- prezinta domnul Ilie Ion, viceprimarul comunei. 
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 
25/2012 privind aprobarea  aderării comunei Săpoca, județul Buzău în calitate 

 
 



de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul 
Transportului public local de călători Buzău – Mărăcineni, cu modificările 
ulterioare. 

- prezinta domnul Ilie Ion, viceprimarul comunei. 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 

61/2009 privind aprobarea participării comunei Săpoca în calitate de asociat la 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008, cu modificările ulterioare 

- prezinta domnul Ilie Ion, viceprimarul comunei. 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 

6/2014privind aprobarea aderării comunei Săpoca, județul Buzău la 
Parteneriatul Public- Privat de Dezvoltare Subregională denumit Asociația GAL 
MSCB județul Buzău, cu modificările ulterioare. 

- prezinta domnul Ilie Ion, viceprimarul comunei 
8. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 

6/2017 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. 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea 
ajutorului de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de 
necessitate. 

- prezinta domnul Ilie Ion, viceprimarul comunei 
 10.Informare asupra activității de stare civilă desfășurată în anul 2016. 
- prezintă doamna Grigore Veronica, referent superior. 
 11.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, 20 aprilie 2017 
 

V I C E P R I M A R , 
 

ILIE ION 
 

AVIZAT, 
Secretar 

 
Maria-Tania Barchizeanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 
PRIMARIA COMUNEI SĂPOCA 
Nr. 1859 din 19.04.2017   
  
 
 
 

REFERAT  
la proiectul de Dispoziţie a Primarului  privind convocarea Consiliului 

local în ședința ordinară pe luna aprilie 2017 
 
 

 
În aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. “c” din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată de Legea nr. 29/2011 
şi având în vedere şi: 
        - prevederile art. 39 alin(2) din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
pentru a pune în aplicare prevederile actelor normative mai sus 
mențíonate, consilierului din cadrul compartimentului de 
specialitate al primarului propune emiterea dispoziţiei primarului 
privind convocarea Consiliului local în ședința ordinară pe luna 
aprilie 2017, joi 27 aprilie  2017, ora 1600. 
 
 
 
 

Consilier juridic, 
 

Neagu Mircea Florian 
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