
 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
 Nr. 180/31.08.2017  

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 31 august 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.212/2017 si ca la sedinta sunt 
prezenti un nr de 11 consilierii locali ( lips[ fiind Nedelcu Petre), viceprimarul 
comunei – dl Ilie Ion, administrator public dl. Laurentiu-Iulian Manea, consilierul 
juridic – Neagu Mircea Florian.De asemenea sunt prezenti Ilie Aurel, al cărui 
mandat de consilier local urmează să fie validat precum și Anton Traian și Stanciu 
Clement, cetățeni ai comunei. 
 Întrucât toți consilierii locali au luat la cunoștință despre conținutul 
proceselor verbale al ședinței ordinare și extraordinare din iulie 2017, acestea sunt 
supuse votului și sunt aprobate în unanimitate. 

Se da cuvantul d-lui Ilie Ion, viceprimarul comunei care după prezentarea 
ordinii de zi solicită suplimentarea acesteia cu sase puncte, astfel încât ordinea de 
zi va avea următoarea structură: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
2. Prezentarea raportului comisiei de validare. 
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al 

d-lui Ilie Aurel, urmatorul supleant pe listele PMP. 
4. Depunerea jurământului. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Mediere încheiat 

între SC TRANSBUS SA, ADI BUZĂU – MĂRĂCINENI, UAT MĂRĂCINENI, UAT 
SĂPOCA ȘI UAT BUZĂU. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai  

consiliului local in cadrul Consiliului de administratie al Scolii gimnaziale 
Sapoca, judetul Buzau, pentru anul școlar 2017-2018. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
7. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,, Construire 

teren de sport acoperit în comuna Săpoca, județul Buzău,,.prin Programul 
Național de Dezvoltare Rurală – PNDR 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
8. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care 

apartin domeniului public al comunei Sapoca, judetul Buzau.  
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
9. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția ,, Proiectului Regional 

de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Buzău în 
perioada 2014 – 2020,, a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea 
investițiilor aferente acestora. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
10. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune 

incheiat cu Coman Gabriel contract în care Primaria Sapoca are calitate de 
concedent. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
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11. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care 
fac parte din domeniul privat al comunei Sapoca, judetul Buzau 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației datorate de UAT 

Săpoca, în cadrul ADI BUZĂU – MĂRĂCINENI, pentru anul fiscal 2017, a 
bugetului de venituri și cheltuieli al ADI BUZĂU – MĂRĂCINENI pentru anul 
fiscal 2017, a investițiilor ce se vor efectua de ADI BUZĂU – MĂRĂCINENI 
pentru anul fiscal 2017 precum și a organigramei, statului de funcții și 
nivelului de salarizare ale ADI BUZĂU – MĂRĂCINENI. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
13.Diverse. 

 Dupa prezentarea ordinei de zi aceasta este supusa votului si este aprobată în 
unanimitate împreună cu completarea solicitată. 
 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 consilierului juridic,  prevazute de lege. 
 Se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin care propune ca președinte de 
sedină pe dn. Burlacu Ion. Se dă cuvântul dl. Trandafir Nicolae care propune ca 
presedinte de sedintă pe dl Răducan Gh.  
 Se supun la vot propunerile iar propunerea dl Lencaru Constantin întrunește 
un nr. de 4 voturi, propunerea dl. Trandafir un nr, de 7 voturi pentru astfel încât dl 
Răducan Gh. este ales presedinte de sedință pe o perioadă de trei luni si se 
încredințează conducerea lucrărilor sedinței. 
 Se trece la punctual 2 și se dă citire raportului comisiei de validare referitor 
la mandatul de consilier local al d-lui Ilie Aurel. 
 Se trece la punctual 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. 
 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 punctual 4 si dl Ilie Aurel procedează la depunerea jurământului. 

Se trece la punctul 5 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 cinci 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 5 si se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin 
care întreabă care este natura sumei la care UAT Săpoca este obligată în temeiul 
acordului de mediere a cărui aprobare formează obiectul proiectului de hotărâre? 

Se dă cuvântul dl. Manea Iulian care precizează faptul că, în virtutea 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, 
fiecare membru al ADI BZ Mărăcineni este obligat să plătească o sumă 
reprezentând subvenția, într-un procent calculate în funcție de nr, de locuitori ai 
uateurilor, și că acest procent este de 3% pt comuna Săpoca; pânî în present 
subvenția a fost plătită în totalittae de UAT Mun. Buzău astfel încît și comuna 
Spoca și comuna Mărăcineni sunt obligate să achite sumele care le revin către 
Municipiul Buzău. 
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Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat în unanimitate în forma initiate. 

Se trece la punctul 6 in care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion, viceprimarul 
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. 

Se trece la dezbaterea punctului sase și se dă cuvântul dl. Trandafir Nicolae 
care propune ca reprezentanți în CA Săpoca pe  Ivan Adrian și Dinu Eugenia. 

Se dă cuvântul dl . Lencaru Const. care propune pe d-nii. Bleav Constantin 
și Ilie Aurel. 

Se supune propunerea dl. Trandafir Nicolae care întrunește 8 voturi pentru . 
Se supune la vot propunerea dl Lencaru Constantin care întrunește 4 voturi 

pentru astfel încât Ivan Adrian și Dinu Eugenia sunt desemnați ca reprezentanți ai 
Consiliului local în CA Scoală Săpoca. 

Se trece la punctul 7 in care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion, viceprimarul 
comunei care prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare inscris la 
punctul sapte 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 11 voturi pentru și o abținere ( Ilie Aurel) în forma initiate. 

Se trece la punctul 8 in care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion, viceprimarul 
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 consilierului juridic,  prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului opt și se dă cuvântului dl. Bleav Constantin 
care afirmă că terenul care formează obiectul completării inventarului public a mai 
fost înscris în acesta cu ocazia concesionării unei suprafețe de teren pentru 
construirea unei fabrici de producere a peleților. 

Se dă cuvântul dl Manea Iulian care, în replica, afirmă că este vorba de un 
alt teren,  situat tot în tarlaua 32, întrucât o tarla are  dimensiuni mari și are în 
componență mai multe suprafețe de teren. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 10 voturi pentru, o abținere ( Burlacu Ion)  și un vot 
împotrivă ( Bleav Constantin) în forma initiate. 

Se trece la punctul 9 in care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion, viceprimarul 
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 consilierului juridic,  prevazute de lege. 

Întrucât la acest punct nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre 
care este aprobat cu 10 voturi pentru, o abținere ( Burlacu Ion)  și un vot împotrivă 
( Bleav Constantin) în forma initiate. 

Se trece la punctul 10 in care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion, viceprimarul 
comunei care prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare inscris la 
punctul zece 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. 
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Se trece la punctul 11 in care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion, viceprimarul 
comunei care prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare inscris la 
punctul unsprezece 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 cu zece voturi pentru, o abținere ( Burlacu ) și un vot împotrivă 
(Bleav Const.)  în forma initiată. 

Se trece la punctul 12 in care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion, viceprimarul 
comunei care prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare inscris la 
punctul 12 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 pct 12 și se dă cuv dl. Lencaru C. care întreabă ce 
investiții face ADI BZ Mărăcuneni?  

Se dă cuvântul dl. Manea Iulian  care răspunde că investițiile, effectuate pt 
funcționarea efectivă a ADI, se referă la angajare de personal, spațiu pt sediu, 
cumpărarea unui autoturism, etc. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat în unanimitate în forma initiată. 
 Se trece la punctual diverse și se dă citire cererii adresate de Oprea Zotel, 
care solicită pt a treia oară, aprobarea cumpărarii unui teren aflat în vecinăttaea 
școlii din satul Mătești. 
Se dă cuvântul dl. Manea Iulian care afirmă că executivul intenționează construirea 
unui teren de sport pe acel teren iar procedurile pt concretizarea acestui obiectiv au 
fost deja începute, astfel încât solicitarea lui Oprea Zotel nu poate primi decât un 
răspuns asemănător cu cel anterior. 
 Se dă cuvântul lui Anton Traian care ridică din nou problem astâlpilor de 
iluminat din zona în care locuieste și afirmă că a făcut cereri în acest sens de mai 
multe ori dar promisiunile au rămas ne onorate. 
Se dă cuvântul dl. Lencaru Constantin care întreabă de ce această cerere nu a fost 
soluționată, dl. Manea Iulian răspunân-dui în sensul că este necesar întocmirea 
unui proiect care costă destul de mult dar că aspectul va fi soluționat imediat ce 
executivul va dispune de sumele necesare. 
           Intrucat au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi precum și 
discuțiile de la  punctul diverse dl. Răducan Ghe. declară lucrarile sedintei inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 
  Presedinte de sedinta,     Secretar, 
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