
 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
 Nr. 121/27.06.2017  

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 27 iunie 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.146/2017 si ca la sedinta sunt 
prezenti toți consilierii locali, 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 mai 2017, acesta este supus votului 
și este aprobat în unanimitate 

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

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare intocmit 
pentru stabilirea pretului de vanzare al lotului de casa nr. 15 din punctul 
Brutarie 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata 
de 1015 mp doamnei Dumitru Corina Adriana titularul dreptului de 
concesiune avand ca obiect terenul mentionat. 

4. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care apartin 
domeniului public al comunei Sapoca, judetul Buzau. 

5.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 contabilului comunei,  prevazute de lege. 
 Întrucât la acest punct nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre 
care este aprobat în forma initiate cu 11 voturi pentru și două împotrivă (Bleav 
Constantin și Burlacu Ion). 
 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. 
 Întrucât la acest punct nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre 
care este aprobat în unanimitate în forma initiate. 
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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. 

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 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 patru și se dă cuvântul dl. Manea Iulian care 
prezintă în detaliu esența proiectului de hotărâre și completările inventarului 
bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei. 

Se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin care întreabă cum au reieșit sumele 
reprezentând valorile elementelor reprezentând completări ale inventarulu? 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care răspunde că sumele au reieșit în urma 
evaluării întocmite de un expert evaluator. 

Se dă cuvântul dl Lencaru Constantin care întreabă cu ce fel de fonduri vor 
fi realizate obiectivele avute în vedere de executive și care au legătură cu prezentul 
proiect de hotărâre referitor la completarea inventarului bunurilor care fac parte din 
domeniul public al comunei? 

Se dă cuvântul dlui Manea Iulian care răspunde în sensul că obiectivele vor 
fi realizate cu fonduri furnizate prin PNDL. 

Se dă cuvântul d-lui Lencaru C-tin care întreabă dacă se cunoaște data 
aprozimativă începerii a lucrărilor de reabilitare a DJ, dl. Manea Iulian 
răspunzându-I că data probabilă este situate undeva în luna iulie a anului current. 

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 punctual diverse și se dă citire solicitării scrise formulate de dl. 
Bleav Constantin care a adus la cunoștință faptul că dl. Tudose Stelian, șofer a 
refuzat să-I prezinte documentele referitoare la transportul unei cantități de pietriș, 
cu utilajul primăriei. 
 Se dă cuvîntul dl. Ilie Ion care citește răspunsul la solicitarea d-lui Bleav 
Constantin și tot odată îi pune la dispoziței acestuia, factura și chitanța emise în 
legătură cu transportul menționat. 
 Se dă cuvântul d-lui Bleav Constantin care î-și exprimă nemulțumirea 
referitore la conținutul răspunsului dat solicitării dânsului, precum și opinia că 
sumele încasate de executiv ptr. închirierea utilajelor și prestarea serviciilor legate 
de acestea, sunt foarte mici, opinie la care aderă și dl. Lencaru C. și dl. Burlacu 
Ion. 
           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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