CONSILIUL LOCAL
COMUNA SĂPOCA
Nr. 230/23.10.2017

PROCES-VERBAL
incheiat astazi 23 octombrie 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.240/2017 si ca la sedinta sunt prezenti un
nr de 12 consilieri locali ( lipsă fiind Burlacu Ion), viceprimarul comunei – dl Ilie Ion,
administratorul public și consilierul juridic – Neagu Mircea Florian.
Într-ucât dl. Răducan Gheorghe a fost ales președinte pe o perioadă de trei luni i
se încredințează conducerea lucrărilor ședinței.
Se dă cuvântul d-lui Bleav Constantin care precizează că, în opinia dânsului, în
unele cazuri, procesele verbale nu reflect cu precizie desfășurarea ședințelor de
consiliu, fără a specifica în ce constă imprecizia invocată.
Întrucât toți consilierii au luat la cunoștință de conținutul proceselor verbale ale
ședințelor extraordinară, de îndată din luna octombrie și ordinară din luna septembrie,
acestea sunt supuse votului și sunt aprobate în unanimitate.
Se da cuvantul d-lui Ilie Ion, viceprimarul comunei care prezintă ordinea de zi și
anume:
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.

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 contabilului comunei, prevazute de lege.
Se trece la dezbaterea punctului unu și se dă cuvântul viceprimarului comunei
care propune ca tariful minim de la care va porni licitația să fie de 1,50 lei /mp./lună,
propunere aprobată în unanimitate.
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 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 contabilului comunei, prevazute de lege.
Se trece la dezbaterea punctului doi și se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care
afirmă că terenul respective este construibil și există și carte funciară.
Se dă cuvântul d-lui Bleav C-tin care afirmă că, din cunoștința dânsului, pe locul
respectiv există deja începută o constructie.
Se dă cuvântul d-lui Lencaru C-tin care propune ca nivelul minim al redevenței,
de la care va porni licitația, să fie de 0,70 lei/mp/an, propunere apobată în unanimitate.
Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre
care este aprobat cu 9 voturi pentru și trei abțineri (Ilie Aurel, Lencaru C-tin și Bleav
C-tin) în forma initiată.
Se trece la punctul 3 in care sens se da cuvantul 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 punctual 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 d-lui Bleav Constantin
care întreabă de ce este necesară angajarea a încă unui consilier juridic?
Se dă cuvântul d-lui Neagiu Mircea care precizează că, postul este deja aprobat
prin organigrama precedentă, în cazul de față fiind vorba de transformarea postului din
superior în debutant și de includerea acestuia în Compartimentul accesare fonduri
structural, întrucât consilierul titular al acestui post nu are studii de specialitate astfel
încât, trebuie, pentru funcționarea compartimentului, existent și a unui post de
consilier juridic în cadru acestui compartiment.
Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre
care este aprobat cu 9 voturi pentru și trei voturi împotrivă ( Ilie Aurel, Bleav
Constantin și Lencaru C-tin) în forma initiată.
Se trece la punctual diverse și se dă citire cererrii adresate de Rusu Ioana prin
care solicită un ajutor de urgență invocând motive de sănătate.
Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care precizează, din acheta socială efectuată
de asistentul social, nu rezultă necesitatea și justificarea aordării acestui ajutor.
Se supune la vot cererea care este respinsă în unanimitate.
Se dă cuvântul d-lui Bleav C-tin care întreabă câte cadre didactice necalificate
sunt încadrate la Școal Săpoca?
Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care răspunde că la nivelul UAT Săpoca nu
există personal didactic necalificat.
Intrucat au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi precum și discuțiile
de la punctual diverse, dl. Răducan Ghe. declară lucrarile sedintei inchise.
Drept care am incheiat prezentul proces-verbal.
Presedinte de sedinta,

Secretar,

