
 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
 Nr. 127/25.06.2018  

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 25 iunie 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.110/2018 si ca la sedinta sunt 
prezenti un nr de 11 consilieri locali, în funcție,  Manea Iulian.- administrator 
public, Vasile Sorin – contabil precum și d-nii Cazacu Dumitru și Cipchină Viorel 
ale căror mandate de consilieri locali urmează să fie validate în prezenta ședință. 

Întrucât toți consilierii locali au luat la cunoștință de conținutul 
proceselor verbale ale ședinței ordinare din luna mai și extraordinare in luna 
iunie anul current, acestea sunt supuse votului și sunt aprobate în 
unanimitate. 

Întrucât d-nul Burlacu Ion a fost ales președinte de ședință pe o perioadă 
de trei luni I se încredințează conducerea lucrărilor acesteia. 

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

1. Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului 
de consilier local al domnului Ilie Aurel. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
2. Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului 

de consilier local al domnului Nedecu Petre. 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 

 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al 
d-lui Cazacu Dumitru, urmatorul supleant pe listele PSD. 

4.Depunere jurământ – dl. CAZACU DUMITRU 
5.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al  

d-lui Ciochină Dumitru, urmatorul supleant pe listele PMP. 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
6.Depunere jurământ – dl. CIOCHINĂ VIOREL  
7. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului nr. 

109/2018 privind Rectifificarea  bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 
2018. 

8. Proiect de hotărâre privind finantarea complementara din bugetul 
local al comunei a cheltuielilor efectuate pentru naveta, în luna mai 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. 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului 

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sapoca, judetul Buzau și 
pentru revocarea Hotarârii Consiliului local Sapoca nr. 33/2018. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
10. Proiect de hotărâre privind înființarea,  funcţionarea şi organizarea 

comisiilor speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei Sapoca, judetul Buzau. 

11.Diverse. 
 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. 

Întrucât la acest punct nu  sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat  în unanimitate forma initiată. 
 Se trece la punctul 2 în 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 aprobat în unanimitate  în forma initiată. 

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 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, astfel âncât mandatul 
de consilier local al d-lui Cazacu Dumitru este validat. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi și d-nul Cazacu Dumitru 
procedează la depunerea jurământului prevăzut de lege. 

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 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, astfel âncât mandatul 
de consilier local al d-lui Ciochină Viorel este validat. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi și d-nul Ciochină Viorel procedează 
la depunerea jurământului prevăzut de lege. 

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 8 în care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion care prezinta 
expunerea de motive si proiectul de hotarare inscris la punctul opt 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 9 în care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion 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 în care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion 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 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 punctual diverse și se dă citire cererii prin care numitul Costache 
Ionel solicită un loc de aproximativ 3 m/80 cm, în stația de autobus,,,Zarzaulea ,, 
în scopul comercializării legumelor.  

 
 



Se trece la dezbaterea cerereii și se dă cuvântul d-lui Mane iulian care 
precizează că locurile de comercializare a legumelor sunt aprobate prin HCL iar 
stația ,,Zarzaulea,, nu este inclusă în această categorie de locuri. 

Se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin în care afirmă că răspunsul la 
cerere trebuie formulat de executive. 

Se supune la vot cererea în care este respnsă în unanimitate. 
           Intrucat au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi precum și 
discuțiile de la punctual diverse, dn. Burlacu Ion. declară lucrarile sedintei inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 

 
Presedinte de sedinta,     Secretar, 
Burlacu Ion 

 
 


