
 

 

 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
Nr. 192/26.09.2018  

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 26 septembrie 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.138/2018 si ca la sedinta sunt 
prezenti toți consilierii locali, consilierul  juridic – Neagu Mircea Florian precum și 
invitații  Vasile Stoica Sorin- contabil  și Manea Iulian - administrator public  
 Deoarece  d-nul Popa Constantin a fost ales președinte de ședință pe o 
perioadă de trei luni, i se încredințează conducera lucrărilor acesteia. 

Întrucât toți consilierii locali au luat la cunoștință de conținutul procesului 
verbal ale ședinței ordinare din luna august, 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 cinci puncte, astfel încât ordinea de zi va avea 
următoarea structură: 

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 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. 
9. Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume de bani din fondul de 

rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului local, pentru finanțarea obiectivului 
“Reabilitare scoala gimnaziala Sapoca, sat Sapoca, jud. Buzau”. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
10. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului  ,,Modernizare 

drumuri de interes local în comuna Săpoca, județul Buzău,, prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală – PNDL. 



 

 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
11. Proiect de hotărâre privind  completarea Programului de achizitii publice 

al Consiliului local Sapoca pentru anul 2018 aprobat prin HCL NR.9/2018 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
12. Proiect de hotărâre privind finanțarea complementară, din bugetul local 

al UAT Săpoca, județul Buzău, a Școlii Gimnaziale Săpoca pentru acordarea unor 
burse de ajutor social categorilor de elevi menționate în art. 13 lit. ,,a,, din 
O.M.E.C.T.S./01.11.2011, care frecveantează  cursurile acestei școli 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 

13..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. 
14. Diverse 
 
Dupa prezentarea ordinei de zi aceasta este supusa votului si este aprobată  

în nanimitate, împreună cu completarea solicitată. 
Se trece la punctul 1 în care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion 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 trece la dezbaterea punctului unu și se dă cuvântul d-lui Răducan care 
propune pe dl. Ciochină Viorel ca membru în comisia juridică, propunere supusă 
votului și aprobată în unanimitate. 
 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 contabilului comunei,  prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului unu și se dă cuvântul d-lui Vasile Sorin 
care prezintă în detaliu, pe capitol și subcapitole, rectificarea bugetară. 

Se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin care întreabă de ce sunt prevăzute 
sume pentru repararea microbuzelor întrucât acestea sunt noi? 

Se dă cuvântul d-lui Ilie Ion care afirmă că nu sunt reparații majore, fapt 
întărit și de dl. Vasile Sorin care precizează că e vorba de cheltuieli de întreținere și 
nu de reparații, după care afirmă că unul din microbuze aparține școlii și unul 
executivului. 

Se dă cuvântul d-lui lencaru Constantin care întreabă de ce nu aparțin 
ambele microbuze școlii gimnaziale? 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care răspunde că guvernul le-a furnizat în 
această modalitate. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat în unanimitate,  în forma initiate.  

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. 

Se trece la dezbaterea punctului trei și se dă cuvântul d-lui Ilie Ion care 
propune ca reprezentanți în CA Școala Gimnazială Săpoca pe dl. Ivan Adrian și pe 
dna Dinu Eugenia. 

Se dă cuvântul d-lui lencaru Constantin care propune ca reprezentant pe dl. 
Burlacu ION. 

SE SUPUNE LA Vot propunera d-lui Ilie Ion care întrunește 11 voturi pentru 
și două abțineri ( Bleav Constantin  și Bulacu ion). 

Se supune la vot propunerea d-li Lencaru Constantin care întrunește 5voturi 
pentru și 8 voturi împotrivă, astfel încât dl. Ivan Adrian și dna Dinu Eugenia sunt 



 

 

desemnați reprezentanți ai consiliului local în CA  Școală Gimnazială Săpoca în 
anul școlar 2018-2019. 

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 patru 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 4 și se dă cuvântul d-lui Lencaru 
Constantin care afirmă că prețul vânzării este unl mic, în replica dl. Manea Iulian 
răspunzându-i că prețul vânzării a fost stabiit conform raportului de evaluare 

întocmit de evaluator Moiseanu Cristinel și aprobat în ședința consiliului local din 
luna august. 

Întrucât la acest punct nu mai  sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat  în forma initiată cu 10 voturi pentru și 3 abțineri               
(Lenacaru Constantin, Bleav Constantin și Burlacu Ion). 

Se trece la punctul 5 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 contabilului comunei,  prevazute de lege. 

Întrucât la acest punct nu  sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat  în forma initiată cu 10 voturi pentru și 3 abțineri               
(Lenacaru Constantin, Bleav Constantin și 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 șase 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 forma initiată cu 10 voturi pentru și 3 abțineri               
(Lenacaru Constantin, Bleav Constantin și Burlacu Ion). 

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 șapte 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 7 și se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care 
enumeră bunurile immobile care fac obiectul proiectului de hotărâre după care 
precizează că ulterior atestării la domeniul public a acestor bunuri vor fi întocmite 
cărțile funciare iar imobilele vor fi incluse în domeniul public al comunei. 

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 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 consilierului juridic,  prevazute de lege. 

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 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 contabilului comunei,  prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului nouă , se dă cuvântul d-lui Lencaru 
Constantin care întreabă care este motivul folosirii acestei sume din fondul de 
rezervă? 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care răspunde că banii sunt folosiți 
pentru plata unui avans stipulat în contractual încheiat de UAT Săpoca cu 
operatorul economic SC TRICULESCU care execută un proiectde reabilitare la 
Școala Gimanzială Săpoca, avans acărei returnare a fost garantată de operator cu 
scrisoare de garanție bancară. 



 

 

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 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 contabilului comunei,  prevazute de lege 

Se trece la dezbaterea punctului zece, se dă cuvântul d-lui Manea Iulian 
care explică faptul că executivul dorește să profite de oportunitatea oferită pentru 
realizarea a zece km de drum și proiectul este depus prin PNDL. 

Se  dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin care întreabă cât este contribuția 
UAT Săpoca la acest proiect? 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care răspunde că e vorba de o contribuție 
de 400 000 lei raportată la suma totală de 1 200 000 lei necesară realizării 
obiectivului. 

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 11 în care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion care prezinta 
expunerea de motive si proiectul de hotarare inscris la punctul unsprezece 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 unsprezece și se dă cuvântul d-lui Vasile 
Sorin care precizează că toate completările planului de achiziții sunt în corelație cu 
rectificarea bugetară aflată la punctual unu de pe ordinea  de zi. 

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 12 în care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion care prezinta 
expunerea de motive si proiectul de hotarare inscris la punctul doisprezece 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 13 în care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion care prezinta 
expunerea de motive si proiectul de hotarare inscris la punctul treisprezece de pe 
ordinea de zi, dupa care se prezinta raportul comisiei pe domeniu de specialitate si 
raportul consilierului juridic,  prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului treisprezece și se dă cuvântul d-lui Ivan 
Adrian care afirmă că el personal nu este de acord cu reducerea la ½ normă a 
postului d-lui Manea Iulian întrucât activitatea acestuia în cadrul executivului este 
una determinantă. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este respins cu 11 voturi împotrivă și două abțineri ( Lencaru 
Constantin și Burlacu Ion): 

 
           Intrucat au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi iar la punctul 
diverse nu sunt discuții, dl. Popa Constantin declară lucrarile sedintei inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 

Presedinte de sedință,     Secretar, 
   Popa Constantin 


