
 

 

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. 266 

privind convocarea Consiliului local  
în ședința ordinară  pe luna decembrie 2017 

 

 Vicerimarul comunei Sapoca,judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 

-  referatul consilierului juridic înregistrat sub nr.5026/2017; 
 - 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, 18 decembrie  2017, ora 1600, se convoacă Consiliul local al 
comunei Sapoca, judetul Buzau, in sedinta ordinară pe luna decembrie 2017. 
 Art.2.-Ședinta se va desfasura la sediul Școlii Gimnaziale Săpoca, sat 
Săpoca si va avea urmatoarea ordine de zi:  

1. Raport privind activitatea desfășurată în cadrul școlilor și grădinițelor 
de pe raza UAT, în anul școlar 2016-2017. 
- prezintă d-na Ștefan Valentina, director Școala Gimnazială Săpoca. 

2. Raport privind activitatea desfășurată de postul de poliție Săpoca în 

anul 2017. 
Prezintă șef de post. 

3. Raport privind activitatea veterinară desfășurată pe raza UAT, în anul 
2017. 
-prezintă dr. Toader Adrian. 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
5. Proiect de hotărâre privind 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. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
6. Proiect de hotărâre stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

fiscal 2018, neprevazute in sume fixe, valori fixe, respectiv in cote fixe, de 
Codul fiscal. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
7.Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri si modificarea 

Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
“Buzau -Mărăcineni” la care comuna Sapoca este membru asociat 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 

8.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local 
Săpoca nr.65/2017  privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte 
din domeniul public al comunei Sapoca, judetul Buzau precum și a Hotărârilor 



 

 

nr.55/2017 și nr. 68/2017 privind completarea Inventarului bunurilor care fac 
parte din domeniul privat al comunei Sapoca, judetul Buzau. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de achiziție publică 

pentru anul 2018. 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
10.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

57/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si 
personalul contractual din primarie, aparatul permanent al consiliului local si 
din serviciile publice din subordinea consiliului local 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
11.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 

6/2017 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de 
personal ale aparatelor de specialitate al primarului, aparatului permanent al 
consiliului local si ale institutiilor si serviciilor publice din subordinea acestuia 
pentru anul 2017. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
12.Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care 

apartin domeniului public al comunei Sapoca, judetul Buzau  
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
13.Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societăţii 

TRANS BUS SA, prin aport in numerar 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
14.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, 12 decembrie 2017 
P. PRIMAR, 

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

AVIZAT, 
Secretar 

Maria-Tania Barchizeanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


