
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. 74 
privind convocarea Consiliului local  

în ședința ordinară  pe luna martie 2018 
 
 
 
 Primarul comunei Sapoca,judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 

-  referatul consilierului juridic înregistrat sub nr.1131/22.03.2018; 
 - 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.- Joi, 29 martie  2018, ora 1600, se convoacă Consiliul local al 
comunei Sapoca, judetul Buzau, in sedinta ordinară pe luna martie 2018. 
 Art.2.-Ședinta se va desfasura la sediul primariei comunei Săpoca si va 
avea urmatoarea ordine de zi:  

1.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. 
2.Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri si modificarea 

Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
“Buzau 2008” la care comuna Sapoca este membru asociat 

 - 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 februarie 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. 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării pășunatului și 

exploatării pajiștilor permanente, aflate în domeniul privat al comunei Săpoca, 
județuțul Buzău  pentru anul 2018. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
 
 

 
 



 
5.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei 

Mătești, sat Mătești, comuna Săpoca, județul Buzău 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei 

Săpoca, sat Săpoca, comuna Săpoca, județul Buzău. 
7. Prezentare proiect ,,Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială 

Săpoca, comuna Săpoca, județul Buzău,, 
8.Informare privind desfășurarea activitații de stare civilă în anul 2017. 
- prezintă d-na Grigore Veronica Mihaela, referent stare civilă. 
9.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, 22 martie 2018 

 
 

P. PRIMAR, 
V I C E P R I M A R , 

ILIE ION 
 
 

AVIZAT, 
Secretar 

Maria-Tania Barchizeanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


