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PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 11 iunie 2018 in ședința extraordinară  

a Consiliului local Sapoca 
 

 Doamna Maria Tania Barchizeanu,  secretarul comunei, anunta ca sedinta a 
fost convocata in baza Dispozitiei Primarului nr.108/2018 si ca la sedinta sunt 
prezenti un nr de 10 consilieri locali (lipsă fiind Burlacu, Postelnicu Marian și Ilie 
Aurel- decedat),  Manea Iulian.- administrator public. 

Întrucât se constată absența d-lui Burlacu Ion al căruli mandate de 
președinte este valabil, se dă cuvântul d-lui Badea Nicolae care propune ca 
președinte care să cinducă lucrările prezentei ședințe, pe d-na Dinu Eugenia, 
propunere aprobată în unanimitate și în urma căreia I se încredințează 
conducerea lucrărilor ședinței. 

Se dă cuvântul d-nului  Ilie Ion care, după  prezentarea ordinei de zi 
solicită suplimentarea acesteia cu un punct, astfel încât ordinea de zi va avea 
următoarea structură: 

1.Proiect de hotărâre privind însușirea actului de dezlipire autentificat 
prin încheierea nr. 2430/2017, având a obiect teren ce aparține domeniului 
public al comunei Sapoca, judetul Buzau.  
      - prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 

2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului 
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sapoca, judetul Buzau . 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
 Dupa prezentarea ordinei de zi aceasta este supusa votului si este aprobată  
în unanimitate împreună cu completarea solicitată. 
 Se trece la punctul 1 in care sens se da cuvantul d-lui  Ilie Ion 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 
consilierului juridic,  prevazute de lege. 
 Se trece la dezbaterea punctului unu și se dă cuvântul d-lui Manea Iulian  
care prezintă detaliat esența proiectului de hotărâre și necesittaea aprobării 
acestuia în raport cu atingerea unui obiectiv important pentru localitate și anume 
construirea unui teren de sport acoperit. 

Întrucât la acest punct nu  mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat  în unanimitate forma initiată. 
 Se trece la punctul 2 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 și se dă cuvântul d-ui Manea Iulian  
care afirmă că, pentru atingerea obiectivului menționat la punctual 1 de pe ordinea 
de zi, este necesară înscrierea imobilului  pe care urmează să fie construit terenul 
de sport, într-o poziție distinctă în inventarul domeniului public al comunei.  

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, dna Dinu 
Eugenia. declară lucrarile sedintei inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 

 
Presedinte de sedinta,     Secretar, 
Dinu Eugenia 

 
 


