
 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
 Nr. 92/29.05.2018  

 
PROCES-VERBAL 

incheiat astazi 29 mai  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.99/2018 si ca la 
sedinta sunt prezenti un nr. de 11 consilierii locali, (lipsă fiind Burlacu Ion   și 
dl. Ilie Ion),  administratorul public – dl. Manea Iulian și consilierul juridic – 
Neagu Mircea Florian. 
 Întrucât toți consilierii locali au luat la cunoștință de conținutul 
procesului verbal al ședinței extraordinară din luna aprilie  2018, acesta este 
supus votului și este aprobat în unanimitate. 
 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-nei Dinu Eugenia, delegate să prezinte materialele 
înscrise pe ordinea de zi a ședinței,  care prezintă ordinea de zi  șianume: 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri si 
cheltuielirectificat definitiv pe anul 2017. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de executie al 

bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017. 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
4.Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume de bani din fondul de 

rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului local, pentru finanțarea 
obiectivului ,,Sistem wirless,, în spațiu public plus camera supraveghere la 
nivelul UAT Săpoca, județul Buzău. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
5. Proiect de hotărâre privind finantarea complementara din bugetul 

local al comunei a cheltuielilor efectuate pentru naveta, în luna aprilie 2018, de 
către cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul gradinitelor si 
scolilor de pe raza comunei Sapoca, judetul Buzau. 

6. Informare privind desfășurarea activității de stare civilă pe anul 2017. 
- prezintă d-na Grigore Veronica Mihaela – referent stare civilă. 
7.Diverse. 
 
După prezentarea ordinei de zi aceasta este supusă votului și este aprobată 

în unanimitate. 
Se trece la punctul 2 in care sens se da cuvantul d-nei Dinu Eugenia , 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 și se dă cuvântul d-lui Ilie Aurel care 
afirmă că, ținând cont de natura proiectului de hotărâre, contabilul comunei ar fi 
trebuit să fie prezent la ședință, moment în care dl. Manea Iulian intervine și 
precizează că dl. Vasile Sorin a semnat convocatorul ședinței, dar are o problemă 
personală și a fost învoit. Se dă cuv d-lui Bleav Constantin care întreabă care este 

 
 



motivul inatvertențelor dintre sumele înscrisee în rectificarea definitive și cele 
înscrise în contul de execuție pe anul 2017? 

Se dă cuvântul d-lui Mane Iulian care îi răspunde că diferențele rezultă din 
sumele constituind fondul de rezervă aflat la dispoziția Consiliului local, sume 
reflectate dferit în fondul de rezervă și în contul de execuție. 

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 dnei Dinu Eugenia 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. 
 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-nei Dinu Eugenia 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 4 și se dă cuvântul d-lui Lencaru 
Constantin care întreabă dacă montarea noului sistem video de supraveghere de la 
nivelul comunei a fost considerate o prioritate în raport cu alte obiective cum ar fi 
canalizare, iluminat, asfaltare drum? 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care răspunde că investițiile pentru 
canalizare sunt în sarcina exclusive a companiei de apă S.A. Buzău, celelalte 
obiective menționate de antevorbitor sunt avute în vedere de executive și vor fi 
rezolvate în cel mai scurt timp iar suma necesară îndeplinirii obiectivului care 
formează obiectul prezentului proiect de hotărâre a fost aptrobată în planul de 
achiziții la începutul anului curent, achiziția necesitând costuri mai mici decât cele 
estimate, a rezultat posibilitatea montării a 32 de camera față de 30 cât au fost 
prevăzute initial. 

Se dă cuvântul d-lui Lencaru care întreabă care a fost otivul pt care s-a 
înlocuit vechiul system? 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care îi răspunde că pentru vechiul system 
video deposit tehnologic, era asigurarea mentenanței, mentenanță care costa 
executivul aproximativ 3600 lei/an,  fapt care nu mai este necesar în cazul noului 
system video;de asemenea sistemul anterior era format doar din 6 camere și nu 
asigura supravegherea parcurilor și a celorlalte obiective importante de pe raza 
comunei; de asemenea au fost allocate aceleași sume și pentru asfaltarea 
drumurilor. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 7 voturi pentru și 4 abțineri( Lencaru, Bleav, Ilie A, 
Postelnicu M) în forma initiată. 

Se trece la punctul 5 in care sens se da cuvantul d-nei Dinu Eugenia 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 contabilul comunei,  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 6 și se dă cuvântul d-nei Grigore Veronica care prezintă 
informarea referitoare la desfășurarea activității de stare civilă pe anul 2017. 

Se dă cuvântul d-lui Bleav Constantin care întrabă cine poate oficia 
căsătoria? 

Se dă cuvântul d-nei Grigore Veronica care răspunde că acestea sunt 
officiate de primar sau de persoana căreia șeful executivului i-a delegate acestă 
atribuție. 

 
 



Se trece la punctual diverse și se dă citire circularei primate de la Instituția 
Prefectului din cuprinsul căreia rezultă că persoanele care au obținut protecția 
international( refugiați) se bucură de aceleași drepturi în obținerea unor locuințe 
sociale ca și cetățenii români. 

Se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin care întreabă că la ce sumă se 
ridică mobilarea căminului cultural Mătești? 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care răspunde că, la începutul anului 
current, a fost prevăzut o sumă pentru Căminul cultural Mătești dar nu pt 
mobilarea acestuia, ci în alte scopuri/ 
          Intrucat au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi precum și 
discuțiile de la punctual diverse, dna Dinu Eugenia declară lucrarile sedintei 
inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 

 
 
 
Presedinte de sedinta,     Secretar, 

 
 


