
 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
Nr. 148/10.07.2018  

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 10 iulie 2018 in ședința ordinară  

a Consiliului Local Sapoca 
 

 Doamna Maria Tania Barchizeanu,  secretarul comunei, anunță ca 
sedinta a fost convocata în baza Dispozitiei Primarului nr.121/2018 si ca la 
sedinta sunt prezenti un nr. de 12 consilieri locali, dl. consilier Badea Nicolae 
având un deces în familie a participat doar la ședința comisiilor pe domenii iar 
la ședința consiliului local a fost învoit, consilierul  juridic – Neagu Mircea 
Florian și invitați:  Manea Iulian.- administrator public și Vasile Sorin – 
contabil. 
 Întrucât madatul de președinte al d-lui Burlacu Ion a expirat se solicită 
propuneri pentru un nou președinte de ședință. 
 Se dă cuvântul d-lui Postelnicu Marian care propune ca președinte pe dl. 
Popa Constantin. 
 Se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin care propune ca președinte pe 
dl. Postelnicu Marian. 
 Se supune la vot propunerea d-lui Postelnicu Marian care este aprobată 
cu 8 voturi pentru, trei voturi împotrivă (Lencaru Constantin, Bleav Constantin 
și Ciochină Viorel)  și o abținere – Burlacu Ion, astfel încât dl. Popa Constantin 
este ales președinte de ședință  pe o perioadă de trei luni și i se încredințează 
conducerea lucrărilor ședinței. 

Întrucât toți consilierii locali au luat la cunoștință de conținutul 
procesului verbal ale ședinței ordinare din luna iunie, anul curent, acesta este 
supus votului și este  aprobat în unanimitate. 

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

1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta. 
 - prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor pe domenii de 

specialitate din cadrul Consiliului local Săpoca. 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local de 
venituri si cheltuieli pe anul 2018. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de achizitii 

publice al Consiliului local Sapoca pentru anul 2018 aprobat prin HCL 
nr.9/2018. 

5. Proiect de hotărâre privind finantarea complementara din bugetul 
local al comunei a cheltuielilor efectuate pentru naveta, în luna iunie 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. 
6.Proiect de Hotărâre de aprobare a promovării proiectului „Modernizare 

DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău” şi 
a acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău şi UAT Comunele 
Mărăcineni, Săpoca, Cernăteşti şi Beceni  pentru realizarea acestuia. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 

 
 



7. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului  ,,Construire 
teren de sport acoperit în comuna Săpoca, județul Buzău,, prin Programul 
Național de Dezvoltare Rurală – PNDR. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
8.Diverse. 
Dupa prezentarea ordinei de zi aceasta este supusa votului si este aprobată  

în unanimitate împreună cu completarea solicitată. 
 Întrucât punctul 1 a fost epuizat, 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. 
 Se dă cuvântul d-lui Burlacu Ion care întreabă cine a propus reorganizarea 
comisiilor, dl. Manea Iulian răspunzându-i că propunerea îi aparține inițiatorului 
proiectului. 
 Se dă cuvântul d-lui Burlacu Ion care îi adresează injurii d-lui Manea Iulian 
spunându-i totodată că el se află la originea propunerii de reorganizare în forma 
prezentată. 

Întrucât la acest punct nu  mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat  în forma initiate cu 8 voturi pentru, 3 abțineri               
(Lenacaru Constantin, Bleav Constantin și Ciochină Viorel), și un vot împotrivă       
(Burlacu Ion). 

Se trece la punctul 3 în care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion 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. 

Se trece la dezbaterea punctului trei și se dă cuvântul d-lui Burlacu Ion care 
solicită membrilor comisiei să prezinte pe scurt proiectul de hotărâre. 

Se dă cuvântul d-lui Ilie Ion care răspunde că, fiind vorba de rectificare 
bugetară, este logic ca, acest proiect de hotărâre să fie prezentat de contabilul 
comunei, a cărui prezență a și fost solicitată de membrii consiliului local într-o 
ședință anterioară. 
 Se dă cuvântul d-nei Dinu Eugenia, președinta comisiei economice, care 
precizează că rectificarea bugetară vizeaza, în esență, acordarea voucherelor de 
vacanță personalului primăriei. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 8 voturi pentru, 1 abținere( Ciochină Viorel) și 3 
voturi împotrivă( Lencaru , Bleav și Burlacu)  în forma initiate. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi în care sens se da cuvantul d-lui 
Ilie Ion 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 cu 8 voturi pentru, 1 abținere (Ciochină Viorel) și 3 
voturi împotrivă( Lencaru, Bleav și Burlacu)  în forma initiate. 

Se trece la punctul 5 în care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion 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 contabilului comunei,  prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului 5 și se dă cuvântul d-lui Lencaru 
Constantin care precizează că dânsul a fost mereu deacord cu decontarea acestor 
sume pentru decontarea navetei dar că au fost situații în care cadrele didactice 
capabile si-au schimbat locul de serviciu, părăsind școala din localitate. 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care răspunde că toate cadrele didactice 
la care se referă antevorbitorul și-au găsit locuri mai bine plătite la municipiu. 

 
 



Se dă cuvântul d-lui Burlacu Ion care, după ce adresează injurii, din nou   
d-lui Manea Iulian, precizează că toate cadrele didactice care au plecat din acuza 
directorului școlii considerate de cei plecați – de exemplu: Zamfiroiu Ionel – prof. de 
istorie și Alexe Luminița, fostă secretară la școala gimnazială - ,,ca având pe dracul 
în ea,,. 

În continuare, dl. consilier Burlacu Ion procedează la tulburarea liniștii 
ședinței din cadrul consiliului local instigând și alți doi consilieri de la PNL ( Bleav 
Constantin și Lencaru Constantin), aducând injurii consilierilor de la PSD și altor 
persoane prezente la  ședință. 

Cu această ocazie ședința consiliului local a fost întreruptă de către 
președintele de ședință, solicitându-i-se d-lui Burlacu Ion să aibă un 
comportament decent și demn de poziția unui consilier local, iar  in caz contrar va 
fi exclus de la lucrările ședinței consiliului local. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat în forma initiată cu 9 voturi pentru, 2 abineri (Lencaru 
Constantin și Bleav Constantin) și 1 vot împotrivă ( Burlacu Ion).  

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi în care sens se da cuvantul d-lui 
Ilie Ion 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 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 initiate.  

Se trece la punctul 7 în care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion care prezinta 
expunerea de motive si proiectul de hotarare inscris la punctul sapte 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 diverse și se dă cuvântul d-lui Cazacu Dumitru care 
prezintă o mostră de medalie emisă de Asociația Eroilor cu ocazia sărbătorii 
centenarului  Marii Unirii, după care precizează că cei ce doresc să cumpere o 
astfel de medalie, al cărei preț este de 100 de lei, i se pot adresa dânsului întrucât 
este membru al asociației menționate. 
           Intrucat au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi precum și 
discuțiile de la punctul diverse, dl. Popa Constantin declară lucrarile sedintei 
inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 

 
 
Presedinte de sedință,     Secretar, 
   Popa Constantin 

 
 


