CONSILIUL LOCAL
COMUNA SĂPOCA
Nr. 20/31.01.2018
PROCES-VERBAL
incheiat astazi 31 ianuarie 2018 in ședința ordinară
a Consiliului local Sapoca
Doamna Maria Tania Barchizeanu, secretarul comunei, anunta ca sedinta a
fost convocata in baza Dispozitiei Primarului nr.4/2018 si ca la sedinta sunt
prezenti un nr. de 11 consilierii locali ( lipsă fiind Burlacu Ion și Postelnicu
Marian), viceprimarul comunei – dl. Ilie Ion și administratorul public – dl. Manea
Iulian,
Întrucât toți consilierii locali au luat la cunoștință de conținutul procesului
verbal al ședințelor ordinară și extraordinară din luna decembrie 2017, acesta
sunt supuse votului și sunt aprobate în unanimitate.
Întrucât dl. Badea Nicolae a fost ales președinte pe o perioadă de trei luni I
se încredințează conducerea lucrărilor ședinței.
Se dă cuvântul d-lui Ilie Ion care prezintă ordinea de zi care și anume:
1.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor masuri cu privire la organizarea
si functionarea invatamantului preuniversitar de stat din localitate, in anul scolar
2018 - 2019 .
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrari de interes local
ce se executa de catre persoanele beneficiare de ajutor social, pentru anul 2018.
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor ce se vor executa, de către
contravenienți, prin acțiuni de muncă în interesul comunității, în anul 2018.
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei.
4.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.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitțile de
colectare separată și transport separat a deșeurilor similare provenit din activități
comerciale din industrie și instituții inclusiv fracții colectate separate și colectare
separată și transport separat a deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate
separat, pentru persoane fizice.
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza lunare ale
functionarilor publici si personalului contractual din primarie,din aparatul
permanent al consiliului local si din serviciile publice infiintate de acesta, cu data
de 01 ianuarie 2018
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei.
7.Diverse.
După prezentarea ordinei de zi aceasta este supusă votului și 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 unu 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 unu și se dă cuvântul d-lui Ilie Ion care
precizează că, în opinia dânsului, structura rețelei școlare ar fi trebuit aprobată de
consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Săpoca.

Se dă cuvântul d-lui Neagu Mircea care afirmă că, potrivit Legii educații nr.
1/2011, aprobarea rețelei școlare de pe raza UATE-urilor constituie atributul
exclusive al autorității deliberative.
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 in care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion 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, se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care
afirmă că pe raza localității au rămas puține persoane care, potrivit Legii nr.
416/2001, pot primi ajutor social.
Se dă cuvântul viceprimarului comunei care afirmă că aceste persoane
beneficiare de VMG execută, sub supravegherea dânsului, lucrări importante
pentru comună.
Se dă cuvântul d-lui Răducan Gh. care precizează că în zona de camp din
vecinătatea Căminului cultural Săpoca trebuie făcută urgent curățenie.
Se dă cuvântul d-lui Ilie Aurel care afirmă că foartă multă lume urinează în
spatele stației de autobus de la Valea Puțului.
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 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 consilierului juridic, prevazute de lege.
Întrucât la acest punct nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de
hotărâre care este aprobat în unanimitate în forma initiată.
Se trece la punctul 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.
Întrucât la acest punct nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de
hotărâre care este aprobat în unanimitate în forma initiată.
Se trece la punctual 5 in care sens se da cuvantul 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 contabilului comunei, prevazute de lege.
Se trece la dezbaterea punctului cincie și se dă cuvântul d-lui Manea Iulian
care afirmă că majorarea tarifelor practicate de operatorul economic nu va
conduce la o majorare a taxei de salubrizare stabilită la nivelul UAT Săpoca.
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 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 contabilului comunei, prevazute de lege.
Se trece la dezbaterea punctului șase, se dă cuvântul d-lui Badea Nicolae
care âși exprimă dorința ca la toate ședințele de consiliu să fie prezenți secretarul
comunei, consilierul juridic și contabilul.
Se dă cuvântul d-nei Barchizeanu Tania care explică faptul că la baza
proiectului de hotărâre se află, în principal, dispozițiile legale referitoare la
transferal contribuțiilor de la angajator la angajat, începând cu ianuarie 2018.

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care afirmă că, în urma consultărilor
salariaților, s-a stabilit o majorare netă a salariilor, în medie, cu 150 lei, acordul
fiind semnat de toți salariații.
Se dă cuvântul d-Lui Răducan Gh care își exprimă dorința ca fiecare salariat
să întocmească, periodic, un raport de activitate.
Se dă cuvântul d-lui Ilie Aurel care precizează că salariații din aparatul de
specialitate al primarului răspund, pentru activitatea desfășurată, în fața șefilor
executivului.
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 punctual diverse și se dă cuvântul d-lui Ilie Aurel care precizează
că trebuie rezolvată problema iluminatului public în zona de ,,peste Gârlă,, ,
moment în care dl. Manea Iulian intervine și afirmă că această problemă va fi
rezolvată după aprobarea bugetului când, se vor achziționa lămpi și, în general,
ustensile implicate de o bună funcționare a rețelei electrice.
Tot dl. Manea Iulian afirmă că în primavera anului current vor fi pietruite
toate drumurile sătești, ulițele, etc.
Se dă cuvântul d-lui Lencaru C-TIN care întreabă ce arie de acoperire vor
avea lucrările de canalizare?
Se dă cuv dl. Manea Iulian care îi răspunde că, potrivit proiectului, rețeaua
de canalizare este prevăzută pentru toate ulițele precum și pe DJ 203 K atât pe
stânga cât și pe dreapta.
Se dă cuv dl Lencaru Constantin care întreabă dacă nu se poate face un
proiect care să aibă ca obiect construirea unui pod de trecere peste râul Buzău
între Săpoca și Vernești?
Se dă cuvântul DL. Manea Iulian cre îi răspunde că se tergiversează și
repararea podului, mult mai important, de la Mărăcineni astfel încât probabilitatea
obținerii unei fibnațări pt un pod peste râul Buzău, între Săpoca și Vernești, este
una extrem de mica.
Intrucat au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi precum și
discuții de la punctul diverse, dl. Badea Nicolae declară lucrarile sedintei inchise.
Drept care am incheiat prezentul proces-verbal.

Presedinte de sedinta,

Secretar,

