
 
 

 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
Nr. 251/30.10.2019  

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 30 octombrie 2019 in ședința de îndată 

a Consiliului Local Sapoca 
 

 Doamna Maria Tania Barchizeanu,  secretarul comunei, anunță ca sedinta 
a fost convocata în baza Dispozitiei Primarului nr.160/2019 si ca la sedinta sunt 
prezenti un nr. de zece consilieri locali ( absenți fiind, Burlacu Ion, Trandafir 
Nicolae și Badea Nicolae) consilierul juridic – Neagu Mircea Florian, precum și 
invitatul Manea Iulian - administrator public . 
 Deoarece dl. Dorobanțu Alexandru a fost ales președinte pe o perioadă de 
trei luni, i se încredințează conducerea lucrărilor șdinței. 

Se dă cuvântul d-lui  Ilie Ion care după prezentarea ordinii de zi, solicită 
retragerea proiectului de hotărâre  privind aprobarea Documentaţiei de 
atribuire pentru obiectivul ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna 
Săpoca, județul Buzău,,, înscris la pct. 3, motivat de faptul că aceasta a fost 
aprobată deja prin D.P. și solicită suplimentarea ordinei de zi cu Proiectul de 
Hotărâre  privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli 
pe anul 2019, astfel încât ordinea de zi va avea următoarea structură: 

1.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea rectificarii bugetului local de 
venituri si cheltuieli pe anul 2019; 

Prezintă – dl.  ILIE ION , viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
2.Proiect de Hotărâre  privind modificarea  și completarea Programului de 

achizitii publice al Consiliului local Sapoca pentru anul 2019. 
Prezintă – dl.  ILIE ION , viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
 
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimici 

pentru obiectivul ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Săpoca, 
județul Buzău,,. 

Prezintă – dl.  ILIE ION, viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
 
După prezentarea ordinei de zi aceasta este supusa votului si este aprobată  

în unanimitate în forma 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 avizul comisiei pe domeniu de specialitate si raportul 
contabilului comunei  prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului unu și se dă cuvântul d-lui Manea Iulian 
care precizează că rectificarea bugetară este necesară în temeiul faptului că au fost 
alocați UAT Săpoca sumele de la FDI necesare modernizării drumurilor de pe raza 
localității, sume din care vor fi primate un procent de 10% în anul 2019 și restul de 
90% în anul 2020. 

Se dă cuvântul d-lui Bleav Constantin care afirmă că aceștia sunt bani 
virtuali iar bugetul comunei va fi grevat pe o perioadă de 20 de ani în care banii 
primiți vor trebui înapoiați. 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care, în replica, afirmă că nu este vorba 
despre bani virtuali ci de bani din FDI  constituit din fondurile de rezervă ale uate-
urilor foarte mari și bogate; din acesti bani vor fi înapoiați , în mod real, în jur de 
30%; în fiecare an bugetului UAT Săpoca îi sunt allocate în jur de 700 mii del 
pentru investiții, astfel încât nu se poate spune de o grevare a bugetului mposibil 
de suportat; atingerea obiectivului referitor la afaltarea drumurilor de pe raza 
localității este de importanță majoră pentru locuitori. 

 



 
 

 
 
 
Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 

hotărâre care este aprobat cu 8 voturi pentru și două abțineri ( Lencaru Constantin 
și Bleav Constantin)  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 avizul comisiei pe domeniu de specialitate si raportul 
contabilului comunei  prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului doi și se dă cuvântul consilierului juridic 
care precizează că modificarea planului de achiziții este strict corelată cu 
rectificarea bugetară înscrisă la punctul unu pe ordinea de zi și discutată anterior. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 8 voturi pentru și două abțineri ( Lencaru Constantin 
și Bleav Constantin)  în forma initiată.  

Se trece la punctul trei 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 avizul 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 8 voturi pentru și două abțineri ( Lencaru Constantin 
și Bleav Constantin)  în forma initiată.  
          Intrucat au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi dl. Dorobanțu 
Alexandru Marcel declară lucrarile sedintei inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 
    
 

Presedinte de sedință,     Secretar general UAT , 
Dobaranțu Alexandru Marcel 


