
 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
 Nr. 148/24.07.2017  

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 24 iulie 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.168/2017 si ca la sedinta sunt 
prezenti un nr. de 11 consilierii locali, lipsă fiind Raducan Gheorghe ( 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 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. 

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

1. Proiect de hotărâre privind suspendarea dării în  administrare a imobilelor 
unde funcționează Școala gimnazială  Săpoca pe perioada implementării 
obiectivului de  investiție  ,,Reabilitare și modernizare  Școala gimnazială  Săpoca,, 
comuna Săpoca, județul Buzău. 

- prezinta domnul Ilie Ion,viceprimarul comunei 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local de 

venituri si cheltuieli pe anul 2017 
- prezinta domnul Ilie Ion,viceprimarul comunei 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de achizitii publice al 

Consiliului local Sapoca pentru anul 2017 aprobat prin HCL NR.18/2017. 
- prezinta domnul Ilie Ion,viceprimarul comunei 
4. Proiect de hotărâre privind  stabilirea salariilor de baza pentru functionarii 

publici si personalul contractual din primarie, aparatul permanent al consiliului 
local si din serviciile publice din subordinea consiliului local. 

- prezinta domnul Ilie Ion, viceprimarul comunei. 
5.Diverse. 

 Dupa prezentarea ordinei de zi, viceprimarul comunei solicită retragerea 
punctului înscris la poziția nr.4 și înscrierea pe aceeasi poziție a unui nou proiect 
de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din 
domeniul privat al comunei Sapoca, judetul Buzau, după care se supune la vot 
ordinea de zi care este aprobată în unanimitate în noua formă solicitată de 
viceprimarul comunei.  
 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. 
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 Se trece la dezbaterea punctului 1 și se dă cuvântul dl. Lencaru Constantin 
care întrabă dacă bunurile din dotarea școlii – exemplu bancile- sunt cuprinse în 
inventarul primăriei și dacă da de ce  nu se casează? 
 Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care afirmă că pentru realizarea 
reabilitării clădirii școlii, investiție realizată de executivul comunei, este necesară 
preluarea temporară, în administrare, de către autoritățile locale, a imobilelor în 
cauză. 
 Se dă cuvântul d-lui Lenacaru Constantin care întreabă dacă mobilierul 
școlii va ramâne același in urma reabilitării, dl. Manea Iulian răspunzându-I în 
sensul că acesta e posibil să fie îmbunătățit iar suma necesară investiției este 
calculate, în acest moment incipient, estimative și potrivit unor indicatori tehnico-
economici. 
 Se dă cuvântul d-lui Lencaru Contantin care întreabă ce nr. de elevi învață la 
Școala Săpoca, dl Manea Iulian răspunzându-I că nr. aprozimati este de 100 de 
elevi. 
 Se dă cuvântul d-lui Burlacu Ion care afirmă că, în opinia dânsului, clădirea 
școlii nu necesită reabilitare, iar în replica dl. Manea Iulian afirmă că școala este 
departe de a poseda toate utilitățile astfel încât este necesară reabilitarea. 
 Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat  cu 8 voturi pentru și 3 abțineri( Burlacu Ion, Bleav 
Constantin și Postelnicu Marian) 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 doi de pe ordinea de zi, dupa care se prezinta raportul comisiei pe 
domeniu de specialitate si raportul contabilului comunei,  prevazute de lege. 
 Se dă cuvântul d-lui Vasile Sorin care preintă, în detaliu, pe capitole, 
subcapitole, esența rectificării bugetare. 
 Dl. Lencaru întreabă, din nou, în ce constă rectificarea bugetară cu suma de 
120 mii lei, iar Dl. Manea Iulian reia explicația oferită de contabilul comunei. 
 Dl. Lencaru Constantin întreabă de ce s-a renunțat la suma afectată 
consolidării unor terenuri accidentate iar dl. Manea Iulian îi răspunde că în urma 
lucrărilor effectuate la DC 233 k a rezultate o cantitate de pământ care a fost deja 
folosită în scopul cosolidării terenurilor accidentate. 
 Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 9 voturi pentru și 2 abțineri ( Bleav Constantin și 
Burlacu Ion) 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 contabilului comunei,  prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului 3 și se dă cuvântul d-lui Vasile Sorin care 
explică în ce constă modificarea programlui de achiziții, respective renunțarea la 
cele trei obiective devenite neprioritare pentru realizarea obiectivului Reabilitare 
scoala Săpoca. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat  cu 9 voturi pentru și 2 abțineri(, Bleav Constantin și  
Burlacu Ion). 
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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 consilierului juridic,  prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului 4 și se dă cuvântul dl. Manea Iulian care 
precizează că este vorba despre terenul concesionat în scopul construirii unei 
fabrici de producție a unor peleti care nu este cuprins în inventarul privat, condiție 
necesară întocmirii cărții funciare a terenului. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții se supune la vot proiectul de  
hotărâre care este aprobat cu 8 voturi pentru și trei abțineri ( Lencaru C. Bleav C. 
Burlacu I.),  în forma  initiată. 
           Intrucat au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, dl. Badea 
Nicolae declară lucrarile sedintei inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 
  Presedinte de sedinta,     Secretar, 
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