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PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 09 aprilie 2019 in ședința extraordinară  

a Consiliului Local Sapoca 
 
 

 Doamna Maria Tania Barchizeanu,  secretarul comunei, anunță ca sedinta 
a fost convocata în baza Dispozitiei Primarului nr.82/2019 si ca la sedinta sunt 
prezenti un nr. de 11 consilierii locali (lipsă fiind Burlacu Ion și Postelnicu 
Marian), consilierul juridic – Neagu Mircea Florian, precum și invitatii  Manea 
Iulian - administrator public și Vasile Stoica Sorin - contabil. 
 Deoarece dl. Ivan ADRIAN  a fost ales președinte pe o perioadă de trei luni, i 
se încredințează conducerea lucrărilor șdinței. 

Se dă cuvântul d-lui  Ilie Ion care,  prezentă ordinea de zi, și anume: 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli, a bugetului de venituri si cheltuieli din subventii pentru anul 2019 
si a estimarilor pentru anii 2020-2022. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea Programului de achizitii publice 

al Consiliului local Sapoca pentru anul 2019. 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
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 raportul 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, după ce precizează că proiectul referitor la buget a fost analizat în prealabil 
de comisia economică care si-a exprimat în unanimitate avizul, solicită formularea 
eventualelor întrebări referitoare la structura bugetului pe anul 2019, structură 
care a fost comunicată consiierilor locali odată cu invitația la ședință. 

Se dă cuvântul d-lui Bleav Constantin care afirmă că nu a fost respectat 
termenul legal de 30 de zile în cadrul căruia bugetul să se fi aflat în dezbatere 
publică, pentru ca un astfel de proiect să poată fi inclus pe ordinea de zi a ședinței 
extraordinare. 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care, în replica, precizează că situația de 
fapt este una neobișnuită, constând în adoptare cu foarte mare întârziere a Legii 
bugetului de stat pe 2019, astfel încât, pentru ca executivul să-și poată concretiza 
intențiile refertoare la organizarea treburilor publice, este necesară aprobarea de 
urgență a bugetului local, fapt realizat și de Consiliile județene din țară. 

Se dă cuvântul d-lui Bleav care întreabă ce semnificație au ,, indemn pt 
persoanele din afara primăriei,, , înscrise în structura bugetului local? 

Se dă cuvântul d-lui Vasile Sorin care răspunde că este vorba de 
indemnizațiile de ședință ale consilierilor locali. 

Se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin care întreabă de ce este necesară 
înființarea posturilor de polițist local, mai ales că sau cheltuit destui bani pe sistem 
video de supraveghere? 



 
 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care afirmă că vor fi angajați, prin 
detașare de la  Primăria Municipiului Buzău, trei polițiști care vor avea atribuții de  
supraveghere permanent a eventualelor fapte care constituie contravenții- inclusive 
depozitarea gunoaielor în locuri nepermise- , fapte pentru care vor aplica amenzi 
contravenționale din încasarea cărora le vor fi plătite și salariile. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 9 voturi  pentru și   2 abținere ( Bleav Constantin și 
Lencaru 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 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 unanimittae în forma initiată.  
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
    
 

Presedinte de sedință,     Secretar, 
 Ivan Adrian 


