
   
 

 
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. 171 
privind convocarea Consiliului local  

în ședința ordinară  pe luna noiembrie 2019 
 
 Primarul comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 

- referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului comunei înregistrat sub nr.5345/13.11.2019; 
 -prevederile art. 133, alin.(1), art. 134 alin.(1) lit .a), alin.(3) lit .a), alin.(5)  
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art. 196, alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

D I S P U N E : 
 
 Art.1.- Marți 19 noiembrie  2019, ora 1600, se convoacă Consiliul local al 
comunei Sapoca, judetul Buzau, în sedinta ordinară pe luna noiembrie  2019. 
 Art.2.-Ședinta se va desfasura la sediul primariei comunei Săpoca si va 
avea urmatorul proiect al ordinii de zi, prevăzut în anexa care face parte 
intagrantă din  prezenta dispoziție . 
 

Art.3. (1) Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi ,  pot fi consultate la 
sediul Primăriei comunei Săpoca ,  fiind transmise consilierilor locali , în mapa de 
ședință, pe semnatura acestora. 
 (2) Proiectele de hotărâri  vor fi transmise spre avizare, comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Săpoca, în baza competențelor 
acestora, conform anexei  menționate la art.1 din prezenta .  
 (3) Membrii Consiliului Local al comunei Săpoca, sunt invitați să formuleze 
și să depună  eventualele amendamente  asupra proiectelor de hotărâri, 
exprimate în scris, la secretariatul Primăriei comunei Săpoca până la data de 
19.11.2019. 
 

Art.4.-Secretarul comunei va aduce la cunostinta publica prezenta 
dispozitie, va asigura convocarea consilierilor locali in sedință si o va comunica 
autoritatilor interesate. 

Sapoca, 13.11.2019 
 

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

ILIE ION 
 

AVIZAT, 
                                                                                   SECRETAR GENERAL AL U.A.T. SĂPOCA, 

                                                                                           Barchizeanu Maria-Tania 
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                                                                   PRIMAR 
Anexă  

La D.P. nr. 171/ 2019  
 

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI  

a ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Săpoca ,  
din data de  19 noiembrie 2019, ora 16,00 

 
 
1.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea anulării dobânzilor, penalităților și a 

tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 
decembrie 2018, inclusive, datorate bugetului local, de către debitorii – persoane 
juridice, persoane fizice sau entități  fără personalitate juridică. 

Prezintă – dl.  ILIE ION , viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
Proiectul de hotărâre va fi analizat de compartimentul financiar-contabil în 

vederea întocmirii raportului și de Comisia  pentru activitati economico-financiare, de 
munca si protectie sociala din cadrul consiliului local în vederea emiterii avizului 
prevăzut de lege. 

2. Proiect de Hotărâre privind finantarea complementara din bugetul local al 
comunei a cheltuielilor efectuate pentru naveta, în lunile iulie, august și septembrie 
2019, 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, inițiatorul proiectului; 
Proiectul de hotărâre va fi analizat de compartimentul financiar-contabil în 

vederea întocmirii raportului și de Comisia  pentru activitati economico-financiare, de 
munca si protectie sociala din cadrul consiliului local în vederea emiterii avizului 
prevăzut de lege. 
 

3. 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, inițiatorul proiectului; 
Proiectul de hotărâre va fi analizat de compartimentul financiar contabil în 

vederea întocmirii raportului și de Comisia  pentru activitati economico-financiare, de 
munca si protectie sociala din cadrul consiliului local în vederea emiterii avizului 
prevăzut de lege. 

4. Proiect de Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 23/2019 privind aprobarea 
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 2019, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Prezintă – dl.  ILIE ION , viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
Proiectul de hotărâre va fi analizat de compartimentul financiar-contabil în 

vederea întocmirii raportului și de Comisia  pentru activitati economico-financiare, de 
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munca si protectie sociala din cadrul consiliului local în vederea emiterii avizului 
prevăzut de lege. 

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în 
domeniului public al comunei Sapoca, judetul Buzau  a terenului în suprafață de 1150 
mp, categoria de folosință  pășune, situat în extravilanul satului Mătești, comuna 
Săpoca, nr. cadastral 21545 , pentru realizarea obiectivului de interes public  ,, Proiectul 
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Buzău în perioada 
2014 – 2020,,. 

Prezintă – dl.  ILIE ION , viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
Proiectul de hotărâre va fi analizat de de compartimentul juridic în vederea 

întocmirii raportului și de Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea 
ordinei publice si de disciplina din cadrul consiliului local în vederea emiterii avizului 
prevăzut de lege. 

6. Proiect de Hotărâre privind darea în folosință gratuită a terenurilor proprietate 
publică a comunei Săpoca, județul Buzău pentru realizarea obiectivului de interes public  

  ,, Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul 
Buzău în perioada 2014 – 2020,, pentru construcția investițiilor aferente acestora, pe 
perioada de derulare a acestuia. 

Prezintă – dl.  ILIE ION , viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
Proiectul de hotărâre va fi analizat de de compartimentul juridic în vederea 

întocmirii raportului și de Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea 
ordinei publice si de disciplina din cadrul consiliului local în vederea emiterii avizului 
prevăzut de lege. 

7.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea raportului de evaluare intocmit pentru 
stabilirea prețului de vanzare a terenului amplasat în intravilanul comunei Săpoca, 
tarlaua 33, lotul nr. ___, linia a  –IV –a, pct. ,,Brutărie,,. 

Prezintă – dl.  ILIE ION , viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
Proiectul de hotărâre va fi analizat de compartimentul financiar-contabil în 

vederea întocmirii raportului și de Comisia  pentru activitati economico-financiare, de 
munca si protectie sociala din cadrul consiliului local în vederea emiterii avizului 
prevăzut de lege. 

 
8.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 1006 

mp domnului Lungu Toader, titularul dreptului de concesiune avand ca obiect terenul 
mentionat. 

Prezintă – dl.  ILIE ION , viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
Proiectul de hotărâre va fi analizat de compartimentul financiar-contabil în 

vederea întocmirii raportului și de Comisia  pentru activitati economico-financiare, de 
munca si protectie sociala din cadrul consiliului local în vederea emiterii avizului 
prevăzut de lege. 
 

9.Diverse. 
 

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

ILIE ION 
 
 
 

AVIZAT, 
                                                                                   SECRETAR GENERAL AL U.A.T. SĂPOCA, 

                                                                                           Barchizeanu Maria-Tania 
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Nr. 5345/13.11.2019 
 
 
 

REFERAT  
la proiectul de Dispoziţie a Primarului  privind convocarea 

 Consiliului local în ședința ordinare pe luna noiembrie 2019 
 
 
 

 
În aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. “c” din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată şi actualizată de Legea nr. 29/2011 şi având în vedere şi: 
        - prevederile art. 134 alin.(1) lit .a), alin.(4), alin.(5)  din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ  pentru a pune 
în aplicare prevederile actelor normative mai sus mențíonate, consilierului din 
cadrul compartimentului de specialitate al primarului propune emiterea 
dispoziţiei primarului privind convocarea Consiliului local în ședința ordinară 
pe luna noiembrie  2019,  marți 19 noiembrie  2019, ora 1600. 
 
 
 
 

Consilier juridic, 
 

Neagu Mircea Florian 
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