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PROCES-VERBAL 

incheiat astazi 29 aprilie  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.91/2018 si ca la 
sedinta sunt prezenti toți consilierii locali, viceprimarul comunei – 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 ordinară din luna martie 2018, acesta este supus 
votului și este aprobat în unanimitate. 
 Deoarece dl. Burlacu Ion a fost ales președinte de ședință 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  și 
solicită suplimentarea acesteaia cu un punct , astfel încât ordinea de zi va avea 
următoarea structură: 

1.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. 
2.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitțile de 

colectare separată și transport separat a deșeurilor similare provenit din 
activități comerciale din industrie și instituții inclusiv fracții colectate separate 
și colectare separată și transport separat a deșeurilor menajere, inclusiv fracții 
colectate separat, pentru persoane fizice. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare privind 

organizarea şi exercitarea activității de audit public intern. 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
4.Proiect de hotărâre  privind înscrierea in CF a unor bunuri immobile, 

terenuri incadrate in categorii functionale a drumurilor  deschise circulatiei 
publice . 

După prezentarea ordinei de zi aceasta este supusă votului și este aprobată 
în unanimitate în forma prezentată de viceprimarul comunei, împreună cu 
completarea solicitată. 

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. 

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 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 contabilul comunei,  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 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-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 4 și se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care 
precizează că în inventarul domeniului public al comunei nu au fost incluse 
aproximativ 34 -35 de drumuri sătești, care trebuie măsurate și referitor la care se 
vor întocmi cărți funciare în scopul completării adecvate a domeniului public. 

Întrucât la acest punct nu 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, dl. Burlacu Ion 
declară lucrarile sedintei inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 

 
 
 
Presedinte de sedinta,     Secretar, 

 
 


