
 

 

 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
 Nr. 37/15.02.2018  

PROCES-VERBAL 

incheiat astazi 15 februarie 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.50/2018 si ca la sedinta sunt 
prezenti un nr. de 12 consilierii locali ( lipsă fiind Popa Constantin), viceprimarul 
comunei – dl. Ilie Ion,  administratorul public – dl. Manea Iulian, consilierul juridic 
– Neagu Mircea Florian și contabilul comuei- Vasile Stoica Sorin.  
 Întrucât toți consilierii locali au luat la cunoștință de conținutul procesului 
verbal al ședinței ordinară din luna ianuarie 2018, acesta este supus votului și este 
aprobat 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 după prezentarea ordinii de zi solicită 
suplimentarea acesteaia cu două puncte, astfel încât  ordinea de zi va avea 
următoarea structură: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri si 
cheltuieli, bugetului de venituri si cheltuieli din subventii pentru anul 2018 si 
a estimarilor pentru anii 2019-2021 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
2.Proiect de hotărâre 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 2018. 

 - prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
3.Proiect de hotărâre privind stabilirea Programului de achizitii publice al 

Consiliului local Sapoca pentru anul 2018. 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
4.Proiect de hotărâre privind finantarea complementara din bugetul local 

al comunei a cheltuielilor efectuate pentru naveta, in luna decembrie 2017 și 
ianuarie 2018, 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. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației datorate de UAT 

Săpoca,  
în cadrul ADI BUZĂU – MĂRĂCINENI, pentru anul fiscal 2018. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de călătorie propuse pentru 

serviciul de transport public de persoane efectuat cu autobuzele Societății 
Comerciale TRANS BUS S.A.  BUZĂU pe teritoriul comunei Săpoca, județul Buzău. 

- 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 contabilului comunei,  prevazute de lege. 



 

 

Se trece la dezbaterea punctului unu și se dă cuvântul d-lui Vasile Stoica 
Sorin care, după ce afirmă că proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia 
economică în forma inițiată, prezintă detaliat, pe capitol, subcapitole, structura 
bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018. 

Se dă cuvântul d-lui Bleav Constantin care întreabă dacă suma 
reprezentând excedentul anului precedent este cuprinsă în structura bugetului 
local, dl. Vasile Sorin răspunzân-dui în sens afirmativ și precizând că e vorba de 

un excedent în cuantum de 6 000 lei. 
Se dă cuvântul d-lui Bleav Constantin care întreabă ce reprezintă suma 

prevăzută pentru asociații? 
Se dă cuvântul d-lui Vasile Sorin care răsunde că este vorba de contribuțiile 

pe care comuna este obligată să le plătească, potrivit legii asociațiilor și fundațiilor 
către asociațiile din care face parte. 

Se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin care afirmă că în luna decembrie a 
anului precedent a formulat adresă prin care a solicitat initial un proiect de 
hotărâre prin care să se aprobe balastarea și respective montarea stâlpilir de 
iluminat pe anumite ulițe și întreabă tot odată în ce sens s-a rezolvat îndeplinirea 
acestor obiective? 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care răspunde că au fost prevăzute, în 
cadrul unor capitol distincte din buget , sumele pentru baastare și pentru 
iluminat, la modul general, întrucât nu se pot iniția proiecte individuale pentru 
balastarea sau iluminarea unei ulițe anumite, opinie întărită și de intervenția 
contabilului comunei. 

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 ( Lencaru Constantin, 
Bleav Constantin și Postelnicu Marian), 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 consilierului juridic,  prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului doi, se dă cuvântul d-lui Ilie Aurel care 
întreabă dacă în component organigramei sunt identificate modificări ăn raport cu 
luna decembrie 2017? 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care răspunde că organigrama are aceeași 
component ca în luna decembrie a anului trecut. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 10 voturi pentru și două abțineri ( Bleav Constantin 
și Lencaru Constantin),  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. 

Se trece la dezbaterea punctului trei, se dă cuvântul d-lui Vasile Sorin care, 
după ce afirmă că proiectul de hotărâre a primit avizul comisiei economice, explică 
faptul că planul de achiziții este corelat cu bugetul local pe anul în curs și cu 
necesitățile referitoare la funcționarea în bune condiții a activității autorității locale. 
 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 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 contabilul comunei,  prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului patru, se dă cuvântul d-lui Burlacu Ion 
care precizează că nu este de accord cu decontarrea navetei cadrelor didactice, 



 

 

motivate de faptul că, în șednța din luna decembrie, directorul școlii a avut o 
atitudine sfidătoare față de consilierii locali. 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care răspunde că aceasta este o opinie 
personală a antevorbitorului și care nu are legătură cu proiectul de hotărâre. 

Se dă cuvîntul d-lui Ilie Aurel care afirmă că decontarea navetei cadrelor 
didactice constituie o obligație pentru autoritățile locale, potrivit legii educației. 

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

hotărâre care este aprobat cu 11 voturi pentru și o abținere ( Burlacu Ion)  în forma 
initiată. 

Se trece la punctul 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 cinci și se dă cuvântul d-lui Manea Iulian 
care precizează că este vorba de cotizația care, potrivit legii asociațiilor și 
fundațiilor, trebuie plătită, către asociații de către membrii acestora, astfel încât 
UAT Săpoca, membra a ADI BZ – Mărăcineni este obligată să plătească către 
această asociație, annual, o sumă reprezentând cotizația; în anul în curs cotizația 
s-a majorat la 3 lei/cap de locuitor, motivate de necesitatea acoperirii cheltuielilor 
effectuate de ADI cu personalul dar în anl 2019 cotizația va reveni la cuantumul 
initial de 1,50 lei/cap de locuitor. 

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 Manea Iulian care 
precizează că majorarea tarifului de călătorie practicat de Transbus se datorează 
măririi parcului auto, majorării nr. de  personal (șoferi, mecanici) și că este posibil 
ca, pe viitor să se revină la un tarifunic pe asociație, pentru toate UAT-rile member 
ADI, în ipoteza în care vor fi modificări legislative. 

Se dă cuvântul d-lui Răducan Ghe. Care afirmă că în municipiul BUZĂU, 
transportul public este gratuit pt elevi. 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care afirmă că, în urma unui bilanț 
annual, diferența între venituri și cheltuieli din bugetul operatorului economic este 
plătite de UAT-urile member ADI, deservite de TRANSBUS, ca subvenție și că 
municipiul își permite să acorde gratuitate elevilor iar pensionarilor le acordă 
gratuitate doar pentru 20 de călătorii lunar. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat în unanimitate în forma initiată. 
          Intrucat au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi iar la puntul 
diverse nu sunt discuții, dl. Badea Nicolae declară lucrarile sedintei inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 

 
 
 

Presedinte de sedinta,     Secretar, 


