
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 

P R I M AR 
 

D I S P O Z I T I A     N r. 240  
privind convocarea Consiliului local  

în ședința ordinară  pe luna octombrie 2017 
 
 Vicerimarul comunei Sapoca,judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 

-  referatul consilierului juridic înregistrat sub nr.4331/2017; 
 - prevederile art. 39 alin(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 In temeiul art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.”a” din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

D I S P U N E : 
 
 Art.1.- Luni, 23 octombrie  2017, ora 1600, se convoacă Consiliul local al 
comunei Sapoca, judetul Buzau, in sedinta ordinară pe luna octombrie 2017. 
 Art.2.-Ședinta se va desfasura la sediul primariei si va avea urmatoarea 
ordine de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind organizarea unei licitatii pentru inchirierea 
unui spatiu in  suprafata de 8 mp, situat in cladirea Căminului cultural 
Mătești, judetul Buzau, destinat functionarii Oficiului Postal Mătești. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
2. Proiect de hotărâre privind organizarea unei licitatii pentru 

concesionarea unui lot de casa in  suprafata  totala de  866 mp, pentru 
realizarea de locuință proprietate personală. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
3. Proiect de hotărâre privind finantarea complementara din bugetul 

local al comunei a cheltuielilor efectuate pentru naveta, in luna septembrie 
2017, de către cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul 
gradinitelor si scolilor de pe raza comunei Sapoca, judetul Buzau. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de 

funcții la nivelul Primăriei Comunei Săpoca pe anul 2017 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
5.Diverse. 
Art.3.-Secretarul comunei va aduce la cunostinta publica prezenta 

dispozitie, va asigura convocarea consilierilor locali in sedință si o va comunica 
autoritatilor interesate. 

Sapoca, 16 octombrie 2017 
P. PRIMAR, 

V I C E P R I M A R , 
ILIE ION 

AVIZAT, 
Secretar 

Maria-Tania Barchizeanu 
 

 
 

 


