
 
 

 
 
 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
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PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 13 mai 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.91/2019 si ca la sedinta sunt 
prezenti un nr. de 12 consilierii locali (lipsă fiind Burlacu Ion), consilierul juridic 
– Neagu Mircea Florian, precum și invitatul Manea Iulian - administrator public.
 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 organizării pășunatului și 

exploatării pajiștilor permanente, aflate în domeniul privat al comunei Săpoca, 
județulul Buzău  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 unic și se dă cuvântul d-lui  Manea Iulian 
care precizează că proprietarii de animale vor trebui să aibă un accord scris din 
partea titularilor proprietăților private, în ipoteza în care vor tranzita, cu animalele, aceste 
proprietăți. 

De asemenea consilierii locali cad de accord să li se solicite proprietarilor de animale să 
recurgă la un nr minim de câini, permis de legislația în vigoare și raportat strict la nr. de animale pe 
care le posedă. 

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.  
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
    
 

Presedinte de sedință,     Secretar, 
 Ivan Adrian 


