CONSILIUL LOCAL
COMUNA SĂPOCA
Nr. 195/25.09.2017

PROCES-VERBAL
incheiat astazi 25 septembrie 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.217/2017 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 și
Vasile Sorin – contabil.
Înainte de a se trece la ordinea de zi, dl. Bleav Constantin afirmă că expresia
,,toți consilierii locali au luat la cunoștință de conținutul procesului verbal…,,
nueste conformă cu realitatea întrucât dânsul personal nu are cunoștință de
conținutul proceselor verbale ale ședințelor extraordinare din luna iulie și că în plus
în procesul verbal al ședinței ordinare din luan august votul referitor la hotărârea
privind numirea reprezentanților consiliului local în CA Școală Gimnazială Săpoca
a fost înscris greșit.
Se dă cuvântul consilierului juridic care, în replica, afirmă că procesele
verbale sunt publicate pe site-ul primăriei dar i-au și fosst înmânate pe support
letric, d-nului Bleav, în urma cererilor scrise formulate de acesta iar votul la care
face referire vorbitorul a fost înscris în mod corect.
Într-ucât dl. Răducan Gheorghe a fost ales președinte pe o perioadă de trei
luni I se încredințează conducerea lucrărilor ședinței.
Se da cuvantul d-lui Ilie Ion, viceprimarul comunei care prezintă ordinea de
zi și anume:
1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiiliilor pe domenii de
specialitate din cadrul Consiliului local Săpoca
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor proprietăților imobiliare
aparținând domeniilor public și privat ale UAT Săpoca, județul Buzău.
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri
si cheltuieli pe anul 2017
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei.
4. Proiect de hotărâre privind completarea Programului de achizitii publice al
Consiliului local Sapoca pentru anul 2017 aprobat prin HCL NR.18/2017
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei.
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile
acordării și cuantumul sporului pentru condiții de muncă pentru angajații din
administrația publică locală.
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei.
6. Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri si modificarea Actului
Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau
2008” la care comuna Sapoca este membru asociat.
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei.
7.Diverse.
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Dupa prezentarea ordinei de zi aceasta este supusa votului si este aprobată în
unanimitate.
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
punctul 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 afirmă că dl. Ilie Aurel ar fi
trebuit propus în comisia economică, în locul d-lui Popa Răzvan Florin căreia i-a
încetat mandatul înainte de termen, părere cu care sunt de accord și d-nii Burlacu
Ion, Bleav Constantin și Ilie Aurel care afirmă în plus că dânșii nu doresc să facă
parte din nicio comisie întrucât nu au fost consultați la constituirea componenței
acestora.În acest moment, d-nii Lencaru Constantin, Burlacu Ion, Bleav Constantin
și Ilie Aurel, părăsesc sala de ședințe astfel încât la vot, în continuare, participă cei
nouă consilieri rămași în sala de ședință.
Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de
hotărâre care este aprobat în unanimitate ( cu 9 voturi pentru) în forma initiată.
Se trece la punctul 2 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 consilierului juridic, prevazute de lege.
Întrucât la acest punct nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de
hotărâre care este aprobat în unanimitate ( cu 9 voturi pentru) în forma initiată.
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 contabilului comunei, prevazute de lege.
Se trece la dezbaterea punctului trei și se dă cuvântul d-lui Vasile Sorin care
prezintă în detaliu, pe capitol și subcapitole, esența rectificării bugetare.
Se dă cuvântul d-lui Gheorghe Răducan care afirmă că dânsul personal
nueste de accord cu acordarea sumei de 5 mii lei Parohiei Mătești motivate de
faptul că dl. Burlacu Ion, care ar fi putut susține cererea din postura de angajat al
bisericii din satul Mătești, a parasit sala de ședință, opinie cu care sunt de accord
toți consilierii locali care propun adoptare proiectului de hotărâre fără suma
precizată acordată parohiei Mătești.
Întrucât la acest punct numai sunt discuții, se supune la vot proiectul de
hotărâre care este aprobat în unanimitate( cu 9 voturi pentru) în forma modificată,
propusă de dl. Răducan Gheorghe.
Se trece la punctual 4 si 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 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 unanimitate ( cu 9 voturi pentru) în forma initiată.
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.
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Întrucât la acest punct nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de
hotărâre care este aprobat în unanimitate ( cu 9 voturi pentru) în forma initiată.
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.
Întrucât la acest punct nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de
hotărâre care este aprobat în unanimitate ( cu 9 voturi pentru) în forma initiată.
Se trece la punctual diverse și se dă cuvântul d-lui Popa Constantin care
afirmă că în zilele de sâmbătă, autobuzul 2 pornește la ora 6.20 iar cetățenii nu pot
ajunge la ora 7.00 la serviciu.
Se dă cuv d-lui Manea Iulian care precizează că, deși autobuzul pleacă mai
târziu, sâmbăta, fiind călători într-un nr. mai mic decât în restul săptămânii, timpul
parcurgerii traseului este mai mic, astfel încât toți cetățenii pot ajunge la timp la
serviciu; va discuta acest aspect cu conducerea Transbuz și de asemenea va solicita
introducerea, pe raza comunei a două stații facultative.
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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