
 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
 Nr. 56/29.03.2018  

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 29 martie  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.74/2018 si ca la sedinta sunt 
prezenti toți consilierii locali, viceprimarul comunei – dl. Ilie Ion,  administratorul 
public – dl. Manea Iulian, consilierul juridic – Neagu Mircea Florian, d-na Nuțică 
Loredana- asistent social și Crăciun Mădălina – consilier accesare fonduri 
structural. 
 Întrucât toți consilierii locali au luat la cunoștință de conținutul procesului 
verbal al ședinței ordinară din luna februarie 2018, acesta este supus votului și 
este aprobat în unanimitate. 

Se dă cuvântul d-lui Ilie Ion care după prezentarea ordinii de zi solicită  
retragerea punctului  de pe ordinea de zi referitor la prezentarea activității de stare 
civilă, motivat de faptul că referentul de specialitate, care trebuia s-o prezinte este 
în concediu de odihnă și solicită de asemenea suplimentarea acesteaia cu trei 
puncte referitoare la: 

- alegerea președintelui de ședință; 
-  adoptarea declarației de unire a Comunei Săpoca cu Republica Moldova; 
- acceptarea, de către Consiliul local Săpoca, a unei donațiie, în vafoarea 

comunei Săpoca, având ca obiect imobil-teren, astfel încât ordinea de zi va avea 
următoarea structură: 

1.Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință. 
- 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 -
Mărăcineni” la care comuna Sapoca este membru asociat. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
3.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. 
4.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. 
5.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. 
6.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei 

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

Săpoca, sat Săpoca, comuna Săpoca, județul Buzău. 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
8. Prezentare proiect ,,Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială Săpoca, 

comuna Săpoca, județul Buzău,, 

 
 



- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
 
9. Proiect de hotărâre privind adoptarea Declarației de Unire  a comunei 

Săpoca, județul Buzău cu Republica Moldova. 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
10. Proiect de hotărâre privind acceptarea, de către Consiliul local Săpoca, a 

unei donații, în favoarea comunei Săpoca, având ca obiect imobil-teren în 
suprafață de 301 mp. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
11.Diverse. 
După prezentarea ordinei de zi aceasta este supusă votului și este aprobată 

în unanimitate în forma prezentată de viceprimarul comunei. 
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 dă cuvântul d-lui Ilie Ion care propune ca președinte de ședință pe dl 
Burlacu Ion propunere supusă votului și aprobată în unanimitate, astfel încât dl. 
Burlacu Ion este ales președinte de ședință pe o perioadă de trei luni și se 
încredințează conducerea lucrărilor ședinței.  

Înainte de a se continua ordinea de zi, se dă cuvântul d-nei Nuțică Loredana 
care prezintă cazul social a numitului Budui, locuitor al comunei, în vârstă de 31 
ani, a cărui soție a a abandonat familia în a cărei component mai intră și trei copii 
minori, aflați în momentul de față în centrul de plasament, situație pentru a cărei 
rezolvare, vorbitorul solicită autorității deliberative să aprobe, într-o formă oermisă 
de legislația în vigoare, punerea la dispoziția persoanei menționate a unui teren pe 
care acesta să construiască o locuință cu suma virată de de govern potrivit unui 
program de care numitul Budui poate beneficia. 

Se supune la vot solicitarea care este aprobată în unanimitate. 
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. 

Întrucât la acest punct nu  sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobată 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 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 punctul 5 in care sens se da cuvantul d-lui Manea Iulian care 
precizează că pe raza comunei mai sunt un nr. de trei crescători de animale iar 
suprafața pe care se află pajiștile însumează o suprafață 133 ha cu excepția 
suprafeței de pe raza comunei Scorțoasa. 

Se dă cuvântuld-lui Bleav Constantin care afirmă că în zona ,,Valea 
Bisericii,, suprafața nu este pregătită pentru pășunat astfel încât pentru acel tere, 
crescătorii de animale nu vor primi subvenție APIA. 

 
 



Se dă cuvântul d-lui Răducan Ghe. Care afirmă că executivul trebuie să 
intervină și să le interzică crescătorilor de animale să utilizeze un nr. foarte mare 
de câini periculoși pentru cetățeni. 

Se trece cuvântul d-lui Badea Nicolae care propune ca prețul închirierii să fie 
de 200 de lei/ha/an, propunere aprobată în unanimitate. 

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 Burlacu Ion care 
precizează că Parohia Mătești va utiliza suma pentru împrejmuirea cu un gard 
adecvat a cimitirului parohiei. 

Se dă cuvântul d-lui Ilie Aurel care întreabă de ce nu s-a alocat o sumă și 
pentru Parohia de la Valea Puțului.  

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care îi răspunde că, în anul precedent, 
executivul a ajutat Parohia Valea Puțului cu o sumă de aproximativ 20 000 lei pt 
iluminat, montat stâlpi de lumină, ciment, etc. 

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 7 in care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion- viceprimarul 
comunei care prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare inscris la 
punctul șapte  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 punctul 8 de pe ordinea de zi și se dă cuvântul d-rei Crăciun 
Mădălina care prezintă detaliat elementele proiectului ,,Reabilitare și Modernizare 
Școală Săpoca,,. Se dă cuvântul D-lui Lencaru Constantin care afirmă că aspectul 
principal îl reprezintă faptul că pe raza comunei sunt puțini copii care învață la 
școlile din localittae. 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care îi răspunde că reabilitarea vizează nu 
doar prezentul ci și în special viitorul, adică acel timp în care sunt speranțe că 
natalitatea va crește pe raza comunei. 

Se trece la punctul 9 in care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion- viceprimarul 
comunei care prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare inscris la 
punctul nouă  de pe ordinea de zi, dupa care se prezinta raportul comisiei pe 
domeniu de specialitate si raportul consilierul 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 10 in care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion- viceprimarul 
comunei care prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare inscris la 
punctul zece  de pe ordinea de zi, dupa care se prezinta raportul comisiei pe 
domeniu de specialitate si raportul consilierul juridic,  prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului 10 și se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care 
explică faptul că este vorba despre o donație a unor terenuri pe care să se creeze 
un drum sătesc administrat de autoritățile 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 punctual diverse și se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care 
precizează că se apropie de finalizare extinderea iluminatului public, sens în care 
au fost montați stâlpi din Valea Puțului până aproape de Mîtești, iar lămpile care 
au o garanție de patru ani vor fi montate pe toate ulițele. 

 
 



Tot dl. Manea Iulian  afirmă că dorește să fie reluat proiectul referitor la 
panourile fotovoltaice, proiect a cărei stacnare s-a datorat faptului că, potrivit 
anumitor păreri, acest proiect nu ar fi fost profitabil; cheltuielile neeligibile au fost 
deja effectuate, avizele de la electrica au fost obținute astfel încât intenția 
executivului este de a finalize proiectul până la finalul anului.  
          Intrucat au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, precum și 
discuțiile de la punctual diverse, dl. Burlacu Ion declară lucrarile sedintei inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 

 
 
 
Presedinte de sedinta,     Secretar, 

 
 


