
 

 

 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA SĂPOCA 
 Nr. 245/02.11.2017  

PROCES-VERBAL 

incheiat astazi 02 noiembrie 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.248/2017 si ca la sedinta sunt 
prezenti un nr de 11 consilieri locali ( lipsă fiind Burlacu Ion și Ilie Ion, 

viceprimarul comunei, deplasat la București în interes de serviciu), precum și 

invitatul – Vasile Stoica Sorin, contabil. 
 Întrucât toți consilierii locali au luat la cunoștință de conținutul procesului 

verbal al ședinței ordinare din luna octombrie 2017, acesta este supus votului și 

este aprobat în unanimitate. 
Într-ucât dl. Răducan Gheorghe a fost ales președinte pe o perioadă de trei 

luni i se încredințează conducerea lucrărilor ședinței. 
Ținând cont de absența viceprimarului comunei, inițiatorul tuturor 

proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi, d-na Barchizeanu Tania anunță că 

proiectele referitoare la buget vor fi prezrntate de contabilul comunei, iar restul 
proiectelor de dânsa personal.  

Se da cuvantul d-nei Barchizeanu Tania , secretarul comunei care după 
prezentarea ordinei de zi solicită suplimentarea acesteia cu două puncte, astfel 

încât ordinea de zi va avea următoarea structură: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local de 

venituri si cheltuieli pe anul 2017 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor statii speciale pentru 
transportul, cu microbuzul Scolii gimnaziale Sapoca, al elevilor si prescolarilor 

care invata la scolile si gradinitele din localitate. 
3. Proiect de hotărâre privind finantarea complementara din bugetul local al 

comunei a cheltuielilor efectuate pentru naveta, in luna octombrie 2017, de către 

cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul gradinitelor si scolilor de 
pe raza comunei Sapoca, judetul Buzau. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor 

publice din cadrul   Primariei comunei Sapoca, judetul Buzau, pe anul 2017. 
5.Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume de bani din fondul de 

rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului local, pentru finanțarea 
lucrărilor de  „Covor asfaltic drumuri sătești", comuna Săpoca, județul Buzău. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor 

publice din cadrul   Primariei comunei Sapoca, judetul Buzau, pe anul 2018. 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 

7.Diverse. 
 Dupa prezentarea ordinei de zi aceasta este supusa votului si este aprobată 
cu 9 voturi pentru și două abținer (Bleav Constantin și Lencaru Constantin) 

împreună cu completarea solicitată 
 Se trece la punctul 1 in care sens se da cuvantul d-lui Vasile Sorin, 
contabilul  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 d-lui Vasile Sorin 
care prezintă detaliat, pe capitol și subcapitole, esența rectificării bugetare. 

Întrucât la acest punct nu  mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 

hotărâre care este aprobat  cu 9 voturi pentru și două voturi împotrivă (Bleav 
Constantin și Lencaru Constantin) în forma initiată. 



 

 

 Se trece la punctul 2 care sens se da cuvantul d-nei Barchizeanu , 

secretarul 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 cu 10 voturi pentru și o abținere (, Lencaru    C-tin)  în 

forma initiată. 
 Se trece la punctul 3 in care sens se da cuvantul d-lui Vasile Sorin , 
contabilul 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 cu 10 voturi pentru și o abținere (, Bleav Const)   în 

forma initiată. 

Se trece la punctual 4 in care sens se da cuvantul d-nei Barchizeanu, 
secretarul 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. 

Întrucât la acest punct nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 9 voturi pentru și o abținere (Lencaru Const.) și un 

vot împotrivă (Bleav Constantin) în forma initiată. 

Se trece la punctul 5 in care sens se da cuvantul d-lui Vasile Sorin , 
contabilul 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 contabilului comunei,  prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului 5 și se dă cuvântul d-lui Vasile Sorin, care 

prezintă esența proiectului de hotărâre și argumentează necesitatea introducerii 

acestuia pe ordinea de zi. 
 Întrucât la acest punct nu  mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 

hotărâre care este aprobat cu 9 voturi pentru și două  abțineri (, Bleav Const și 

Lencaru Ctin.)   în forma initiată. 

Se trece la punctual 6 in care sens se da cuvantul d-nei Barchizeanu, 
secretarul 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 cu 9 voturi pentru și două  abțineri (, Bleav Const și 

Lencaru Ctin.)   în forma initiată. 
 Se trece la punctul diverse și se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin care 

întreabă dacă deșeurile vegetale sunt ridicate de vehicolul primăriei? 

 Se dă cuvântul d-lui Badea Nicolae care îi răspunde că, pentru colectarea 
deșeurilor vegetale de pe raza comunei, este stabilit o zi specială în cadrul căreia 

vehicolul primăriei, ridică acest tip de deșeuri. 
 Dl. Badea Nicolae adduce la cunoștință că, în satul Mătești, în zona 

magazinului mare, lipsește un capac de canalizare și solicită astuparea cu ballast a 

golului respectiv, pentru evitarea accidentelor. Tot dl. Badea afirmă că în zona 
căminului Mătești – canal, există o balustrade lipsă și solicită completarea acesteia. 

 Se dă cuvântul d-lui Răducan Ghe. Care afirmă că iluminatul public în zona 
Săpoca muche nu funcționează și solicită remedierea acestei situații. 
           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, 


