
 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
Nr. 269/21.12.2018  

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 21decembrie 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.189/2018 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 noiembrie, 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 
suplimentarea ordinii de zi cu un proiecte de hotărâre, astfel încât  ordinea de zi 
va avea următoarea structură: 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor 
locale pentru anul fiscal 2019. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de 

funcții la nivelul Primăriei Comunei Săpoca pe anul 2018 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
3.Proiect de hotărâre privind finantarea complementara din bugetul local 

al comunei a cheltuielilor efectuate pentru naveta, în luna noiembrie 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. 
4.Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedurile administrative gestionate de către secretarul comunei Săpoca în 
relaţiile dintre autorităţile publice locale comunale, dintre acestea şi prefectul 
judeţului, precum şi dintre autorităţile publice locale comunale şi autorităţile 
publice judeţene 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
5. Proiect de hotărâre împuternicirea primarului comunei Săpoca, 

județul Buzău pentru înscrierea  în sistemul integrat de cadastru si Carte 
Funciară,   a bunurilor care fac parte, respectiv care vor fi incluse în inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei Săpoca, jud. 
Buzau. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
6. Proiect de hotărâre privind gratuitatea acordată pe raza U.A.T. Săpoca, 

județul  Buzău în zilele de 23,24,25,30,31 decembrie 2018 și 1 ianuarie 2019 la 
transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport  
ale S.C. TRANS BUS S.A. 

7.Diverse. 
 

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

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 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 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 cu 11 voturi pentru și două  abțineri ( Bleav Constantin 
și 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 contabilului comunei  prevazute de lege. 

Întrucât la acest punct nu  sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 11 voturi pentru și două  abțineri ( Bleav Constantin 
și 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 consilierului juridic,  prevazute de lege. 

Întrucât la acest punct nu  sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 11 voturi pentru și două  abțineri ( Bleav Constantin 
și 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 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 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 unanimitate în forma initiată.  
           Intrucat au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi iar la punctul 
diverse nu sunt discuții, dl. Lencaru Constantin declară lucrarile sedintei inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 

Presedinte de sedință,     Secretar, 
 Lencaru Constantin 
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