
 
 

 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
Nr. 187/30.08.2019  

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 30 august 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.136/2019 si ca la sedinta sunt 
prezenti un nr. de opt consilieri locali ( absenți fiind Lencaru Constantin, Burlacu 
Ion, Bleav Constantin, Popa Ctin și Dinu Eugenia) consilierul juridic – Neagu 
Mircea Florian, precum și invitații: Vasile Sorin –contabil și Manea Iulian - 
administrator public . 
 Deoarece dl. Ciochină Viorel a fost ales președinte pe o perioadă de trei 
luni, i se încredințează conducerea lucrărilor șdinței. 

Se dă cuvântul d-lui  Ilie Ion care,  prezintă ordinea de zi și anume: 
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 alocarea unei sume de bani pentru 

organizarea unei tabere pentru elevii cu rezultate deosebite la învățătură, care 
frecventează cursurile școlii gimnaziale Săpoca.  

Prezintă – dl.  ILIE ION, viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
3. Proiect de Hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru  

premierea  d-nei Ștefan Ana, locuitor al comunei, cu ocazia împlinirii vârstei de 
100 de ani. 

Prezintă – dl.  ILIE ION , viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
4. Proiect de Hotărâre privind modificarea Programului de achizitii 

publice al Consiliului local Sapoca pentru anul 2019. 
Prezintă – dl.  ILIE ION , viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 

 
Dupa prezentarea ordinei de zi aceasta este supusa votului si este aprobată  

în unanimitate. 
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 Vasile Sorin 
care prezintă detaliat, pe capitol și subcapitole rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli. 

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 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. 

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

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. 

Se la dezbaterea punctului trei, se dă cuvântul d-lui Răducan Gheorghe care 
propune ca suma alocată pentru aniversarea celor 100 de ani împliniți de d-na  



 
 

 
 
 
Ștefan Ana, înscrisă în proiectul de hotărâre, să fie majorată la cuantumul 

de 1150 lei, propunere susținută și de d-nul Ciochină Viorel. 
Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 

hotărâre care este aprobat în unanimitate   potrivit amendamentului propus de d-
nii Răducan Gheorghe și Ciochină Viorel.  

Se trece la punctul patru 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 avizul comisiei pe domeniu de specialitate 
si raportul contabilului comunei  prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului patru și se dă cuvântul d-lui Vasile Sorin 
care precizează că modificările planului de achiziții sunt impuse și sunt în 
concordanță cu rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli înscrisă la punctual 
unu de pe ordinea de zi. 
          Intrucat au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi dl. Ciochină 
Viorel declară lucrarile sedintei inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 
    
 

Presedinte de sedință,     Secretar, 
 Ciochină Viorel 


