
 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
 Nr. 161/27.07.2017  

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 27 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.169/2017 si ca la sedinta sunt 
prezenti un nr. de 9 consilierii locali, lipsă fiind  Postelnicu M. Burlacu Ion și 
Nedelcu P. ( 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 aprobarea rectificarii bugetului local de 
venituri si cheltuieli pe anul 2017 

2. 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. 

3.Proiect de hotărâre privind  stabilirea indemnizatiei lunare a 
consilierilor locali. 
 Dupa prezentarea ordinei de zi, viceprimarul comunei solicită suplimentarea 
cu  un proiect de hotărâre înscris la punctual 4, privind aprobarea ajustării tarifelor 
pentru servicii de salubrizare , după care se supune la vot ordinea de zi care este 
aprobată în unanimitate împreună cu completarea  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 contabilului comunei,  prevazute de lege. 
 Se trece la dezbaterea punctului 1 și se dă cuvântul dl.Vasile Sorin care 
prezintă în detaliu, pe capitole și subcapitole, în ce constă rectificarea bugetară.  
 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 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 trece la dezbaerea punctului 2 și se dă cuvântul dl. Lencaru Constantin 
care întreabă în ce constă, concret, majorările salariale? 
se dă cuvântul DL. Manea Iulian care îi răspunde că este vorba de majorări de 200 
de lei pt fiecare salariat. 
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 Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat în unanimtate, 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 Manea Iulian care 
explică în ce constă majorările indemnizațiilor consilierilor locali. 

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

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 unanimtate, în forma initiate. 
           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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