
 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
Nr. 227/27.11.2018  

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 27 noiembrie 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.179/2018 si ca la sedinta sunt 
prezenti toți consilierii locali precum și invitatul  Manea Iulian - administrator 
public . 
 Deoarece dl. Lencaru Constantin a fost ales președinte pe o perioadă de trei 
luni, I se încredințează conducerea lucrărilor șdinței. 

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

Se dă cuvântul d-lui  Ilie Ion care,  după prezentarea ordinii de zi, solicită 
retragerea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rețelei școlare de pe raza 
localității motivate de faptul că Inspectoratul școlar nu a furnizat avizul și de 
asemenea solicită suplimentarea ordinii de zi u încă trei proiecte de hotărâre, 
astfel încât  ordinea de zi va avea următoarea structură: 

1. RAPORT CĂTRE CONSILIUL LOCAL SAPOCA 
- prezintă dna. Nuțică Loredana Elena – consilier cu atribuții de asistent 

social. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul UAT 
Săpoca, județul Buzău. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului  de acțiuni a serviciilor 

sociale ale Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul UAT 
Săpoca,  pentru anul 2019. 

 - prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

serviciilor sociale ale Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul 
UAT Săpoca,  pentru perioada 2019-2024. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
5. 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 acestuia pentru anul 2018. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
6.Proiect de hotărâre privind înființarea, funcționarea și organizarea 

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

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
7. Proiect de hotărâre privind finantarea complementara din bugetul 

local al comunei a cheltuielilor efectuate pentru naveta, în luna octombrie 
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. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local de 

venituri si cheltuieli pe anul 2018. 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei necesare pentru 

organizarea “Pomului de Craciun”  la scolile si gradinitele din localitate 
 

 



- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Asociatiei 

Culturale “Florile Satului”, comuna Săpoca, județul Buzău 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 

 11. Diverse. 
 

Dupa prezentarea ordinei de zi aceasta este supusa votului si este aprobată  
în unanimitate, în structura prezentată de viceprimarul comunei. 

Se trece la punctul unu și se dă cuvântul d-nei Nuțică Loredana –asistent 
social care prezintă raportul referitor la activitatea compartimentului de asistență 
socială, de la nivelul UAT Săpoca, pe anul 2018. 

Întrucât punctul unu a fost epuizat, 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 juricic,  prevazute de lege. 

Întrucât la acest punct nu  sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 12 voturi pentru și o abținere ( Burlacu Ion),  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 d-nei Nuțică Loredana, asistent social  prevazute de lege. 

Întrucât la acest punct nu  sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 12 voturi pentru și o abținere ( Burlacu Ion),  în 
forma initiată.  

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 d-nei Nuțică Loredana, asistent social ,  
prevazute de lege. 

Întrucât la acest punct nu  sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 12 voturi pentru și o abținere ( Burlacu Ion),  în 
forma initiată.  

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 consilierului juridic,  prevazute de lege. 

Întrucât la acest punct nu  sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 12 voturi pentru și o abținere ( Burlacu Ion),  în 
forma initiată.  

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 consilierului juridic ,  prevazute de lege. 

Întrucât la acest punct nu  sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 12 voturi pentru și o abținere ( Burlacu Ion),  în 
forma initiată.  

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. 

Întrucât la acest punct nu  sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 12 voturi pentru și o abținere ( Burlacu Ion),  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. 

Se trece la dezbaterea punctului opt și se dă cuvântul d-lui Manea Iulian 
care prezintă detaliat, pe capitol și subcapitole, în ce constă rectificarea bugetară. 

Întrucât la acest punct nu  sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 12 voturi pentru și o abținere ( Burlacu Ion),  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 și se dă cuvântul d-lui Manea Iulian 
care propune ca suma locată în anu current pentru organizarea pomului de 
Crăciun să fie aceeași cu cea de anul precedent, și anume de 9 000 lei, propunere 
supusă votului și aprobată  cu 12 voturi pentru și o abținere ( Burlacu Ion),  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 și se dă cuvântul d-lui Manea Iulian 
care precizează că este vorba despre achiziționarea unui nr. de 50 de costume 
populare- 20 pentru grădiniță și 30 pentru clasele I-IV – scop în care propune 
alocarea sumei de 2500 lei, propunere supusă votului și aprobată  cu 12 voturi 
pentru și o abținere ( Burlacu Ion).  

Se trece la punctul diverse și se dă citire cererii adresate de dl. ZISU 
NICOLAE MĂDĂLIN, care solicită atribuirea  unui teren de pentru construirea 
unor locuințe proprietate personală. 

Se trece la dezbaterea cererii și toți consilierii locali cad deacord să 
amndateze executivul să identifice locația unui teren care ar putea fi atribuită 
petentulu, astfel încât cererea este aprobată în principiu. 

Se dă  cuvântul d-lui Ciochină Viorel care își exprimă dorința ca Asociația 
culturală Florile Satului să inițieze mai multe activități în care să fie angrenați 
elevii de pe raza localității, astfel încât aceștia să nu mai fie preocupați excesiv de 
folosirea telefoanelor mobile. 
           Intrucat au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi precum și 
discuțiile de la punctul diverse, dl. Lencaru Constantin declară lucrarile sedintei 
inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 

Presedinte de sedință,     Secretar, 
 Lencaru Constantin 

 
 


