
 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
 Nr. 134/11.07.2017  

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 11 iulie 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.158/2017 si ca la sedinta sunt 
prezenti un nr. de 12 consilierii locali ( mandatul de consilier local al domnului 
Popa Răzvan Florin încetând înainte de termen ca urmare a emiterii ordinului 
prefectului nr. 386/30.06.2017), viceprimarul comunei – dl Ilie Ion, administrator 
public dl. Laurentiu-Iulian Manea, consilierul juridic – Neagu Mircea Florian 
precum și Vasile Stoica Sorin - contabil. 
 Deoarece dl. Badea Nicolae a fost ale președinte de ședință pe o perioadă de 
trei luni, I se încredințează conducerea lucrărilor ședinței. 
 Întrucât toți consilierii locali au luat la cunoștință despre conținutul 
procesului verbal al ședinței ordinare din luna iunie 2017, acesta este supus votului 
și este aprobat în unanimitate 

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

1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificaruu bugetului local de 
venituri si cheltuieli pe anul 2017. 

2.- Proiect de hotarare privind finantarea complementara din bugetul 
local al comunei a cheltuielilor efectuate pentru naveta, in luna iunie 2017, de 
către cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul gradinitelor si 
scolilor de pe raza comunei Sapoca, judetul Buzau. 

3.- Proiect de hotarare privind rezilierea contractului de concesiune 
incheiat cu Cojocaru Georgel, contract în care Primaria Sapoca are calitate de 
concedent. 

4.- Proiect de hotarare privind modificarea Programului de achizitii 
publice al Consiliului local Sapoca pentru anul 2017 aprobat prin HCL 
NR.18/2017. 
 5. 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 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 1 și se dă cuvântul dl. Vasile Stoica Sorin 
care prezintă detaliat , pe capitole și subcapitole, structura rectificării bugetare. 
 Întrucât la acest punct numai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat în unanimitate în forma initiate. 
 Se trece la punctual 2 in care sens se da cuvantul d-lui d-lui Ilie Ion, 
viceprimarul 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 contabilului comunei,  prevazute de lege. 

1 
 



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

Se trece la punctul 3 in care sens se da cuvantul d-lui d-lui Ilie Ion, 
viceprimarul 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 consilierului juridic,  prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului 3 și se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin 
care precizează faptul că pe terenul respective este construita o locuinta și întreaba 
totodată dacă există o cerere de renunțare la concesiune, din partea 
concesionarului? 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care raspunde în sensul că există o cerere 
de solicitare a rezilierii, doar verbală iar rezilierea se propune în temeiul faptului că 
redevența nu afost plătită iar suma acumulată se ridică la aproximativ 18 000 lei. 

Se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin care întreabă ce se va întâmpla cu 
locuința ridicată, în ipoteza în care se va aproba rezilierea? 

Se dă cuvântul d-lui Neagu Mircea care răspunde că se vor aplica regulile 
din material accesiunii imobiliare. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este respins cu 6 voturi pentru și 6 abțineri( Lencaru Constantin, 
Bleav Constantin,  Burlacu Ion, Răducan Gheorghe, Postelnicu Marian și Ivan 
Adrian). 

Se trece la punctul 4 in care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion, viceprimarul 
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 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 diverse și se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin care 
ridică, din nou, problema câinilor vagabonzi și solicită luarea unor măsuri pentru 
rezolvarea acestor probleme. 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care precizează faptul că, pentru 
rezolvarea problemei câinilor vagabonzi, s-au purtat discuții atât cu primăria 
municipiului Buzău cat și cu primaria comunei Berca dar și cu Urbisul și s-a luat în 
calcul înființarea unui adăpost prin recent înființatul ADI SCB, adăpost care nu se 
dorește a fi amplasat pe teritoriul UAT Săpoca și afirmă de asemenea că situația 
necesită cheltuieli destul de mari. 

Se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin care se oferă să ajute personal la 
transportul câinilor în locul care se va hotărâ, pentru a se face economie la bgetul 
local. 
           Intrucat au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi precum și 
discuțiile de la  punctul diverse dl. Badea Nicolae declară lucrarile sedintei inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 
  Presedinte de sedinta,     Secretar, 
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