
 

 

R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 

P R I M AR 

 
D I S P O Z I T I A    N r. 150 

privind convocarea Consiliului local  
în ședința ordinară  pe luna septembrie 2018 

 

 Primarul comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 

- referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului comunei înregistrat sub nr. 3468/2018; 
 - prevederile art. 39 alin(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 In temeiul art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.”a” din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

 
D I S P U N E : 

 
 Art.1.- Marți 26 septembrie  2018, ora 1600, se convoacă Consiliul local al 
comunei Sapoca, judetul Buzau, in sedinta ordinară pe luna septembrie 2018. 
 Art.2.-Ședinta se va desfasura la sediul primariei comunei Săpoca si va 
avea urmatoarea ordine de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiiliilor pe domenii de 
specialitatedin cadrul Consiliului local Săpoca 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local de 

venituri si cheltuieli pe anul 2018 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai  consiliului 

local in cadrul Consiliului de administratie al Scolii gimnaziale Sapoca, judetul 
Buzau, pentru anul școlar 2018-2019. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 

1015 mp domnului Caloian Mircea titularul dreptului de concesiune avand ca 
obiect terenul mentionat. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 

997 mp doamnei Nedelcu Victoria titularul dreptului de concesiune avand ca 
obiect terenul mentionat 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 

1009 mp domnului Cazacu Dumitru  titularul dreptului de concesiune avand ca 
obiect terenul mentionat. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
7.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public a 

unor bunuri immobile situate pe raza UAT Săpoca, județul Buzău 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
8.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de functii 

si a numarului de personal ale aparatelor de specialitate al primarului,  



 

 

 
 

aparatului permanent al consiliului local si ale institutiilor si serviciilor publice 
din subordinea acestuiapentru anul 2018. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
9.Diverse. 
Art.3.-Secretarul comunei va aduce la cunostinta publica prezenta 

dispozitie, va asigura convocarea consilierilor locali in sedință si o va comunica 

autoritatilor interesate. 
 
 

Sapoca, 17 septembrie 2018 
 

P. PRIMAR, 
V I C E P R I M A R , 

ILIE ION 
AVIZAT, 
Secretar 

Maria-Tania Barchizeanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


