
 
 

 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
Nr. 271/19.11.2019  

PROCES-VERBAL 
încheiat astazi 19 noiembrie 2019 in ședința ordinară  

a Consiliului Local Sapoca 
 
 Doamna Maria Tania Barchizeanu,  secretarul comunei, anunță ca sedinta a fost 
convocata în baza Dispozitiei Primarului nr.171/2019 si ca la sedinta sunt prezenti un 
nr. de 10  consilierii locali,( absent  fiind Trandafir Nicolae, Răducan Gheorghe și 
Ciochină Viorel), consilierul juridic Neagu Mircea Florian precum și invitatul Manea 
Iulian - administrator public. 
 Deoarece dl. Dorobanțu Alexandru Marcel a fost ales președinte pe o perioadă de 
trei luni, i se încredințează conducerea lucrărilor ședinței. 
 Deoarece toți consilierii locali au luat la cunoștință de conținutul proceselor verbale 
ale ședințelor ordinară și de îndată din luna octombrie a anului curent, acestea sunt 
supuse votului și sunt aprobate în unanimitate. 

Se dă cuvântul d-lui  Ilie Ion care prezintă ordinea de zi în următoarea structură: 
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. 

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. 

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. 

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. 

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,,. 

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. 

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. 55, linia a  –IV –a, pct. ,,Brutărie,,. 

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. 

9.Diverse. 
Dupa prezentarea ordinei de zi aceasta este supusa votului si este aprobată  cu 9 

voturi pentru și o abținere ( Bleav Constantin). 
Se trece la punctul 1 și se dă cuvântul 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 
prevazut de lege. 



 
 

Întrucât la acest punct nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care 
este aprobat  cu 7 voturi pentru și trei abțineri ( Lencaru C, Bleav C, Burlacu Ion) în forma 
initiată. 

Se trece la punctul 2 și se dă cuvântul 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 
prevazut de lege. 

Întrucât la acest punct nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care 
este aprobat  cu 7 voturi pentru și trei abțineri ( Lencaru C, Bleav C, Burlacu Ion) în forma 
initiată. 

Se trece la punctul 3  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 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 unanimitate în forma initiată. 

Se trece la punctul 4 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 raportul comisiei pe domeniu de specialitate si raportul consilierului 
juridic  prevazute de lege. 

Întrucât la acest punct nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care 
este aprobat  cu 7 voturi pentru și trei abțineri ( Lencaru C, Bleav C, Burlacu Ion) în forma 
initiată. 

Se trece la punctul 5 și se dă cuvântul d-lui Ilie Ion care prezintă expunerea de 
motive si proiectul de hotarare inscris la punctul cinci de pe ordinea de zi, dupa care se 
prezinta avizul comisiei pe domeniu de specialitate si raportul consilierului juridic 
prevazut de lege. 

Întrucât la acest punct nu  sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre 
care este respins   cu 7 voturi pentru și trei abțineri ( Lencaru Constantin, Bleav 
Constantin  și Burlacu Ion). 

Se trece la punctul 6 și se dă cuvântul d-lui Ilie Ion care prezinta expunerea de 
motive si proiectul de hotarare inscris la punctul șase de pe ordinea de zi, dupa care se 
prezinta avizul comisiei pe domeniu de specialitate si raportul consilierului juridic 
prevazut de lege. 

Întrucât la acest punct nu  sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre 
care este respins  cu 7 voturi pentru și trei abțineri ( Lencaru Constantin, Bleav 
Constantin  și Burlacu Ion). 

Se trece la punctul 7  în care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion care prezinta 
expunerea de motive si proiectul de hotarare inscris la punctual șapte 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 respins  cu 7 voturi pentru și trei abțineri ( Lencaru Constantin, Bleav 
Constantin  și Burlacu Ion). 

Se trece la punctul 8 în care sens se da cuvantul d-lui Ilie Ion care prezinta 
expunerea de motive si proiectul de hotarare inscris la punctul opt 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 respins  cu 7 voturi pentru și trei abțineri ( Lencaru Constantin, Bleav 
Constantin  și Burlacu Ion). 

Se trece la punctual diverse și se dă cuvântul d-lui Ilie Ion care afirmă că este 
regretabil faptul că nu a fost aprobat proiectul de hotărâre referitor la vânzarea terenului 
întrucât persoana care a formulat cerere – titularul dreptului de concesiune – a făcut 
împrumut la bancă pentru a achita prețul terenului. 

Se dă cuvântul d-lui Bleav Constantin care afirmă că pe dânsul personal ca și pe 
ceilalți doi consilieri care au votat în forma abținerii, nu-i interesează acest lucru. 
          Intrucat au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, precum și discuțiile de 
la punctul diverse, dl. Dorobanțu Alexandru Marcel declară lucrarile sedintei inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 

Presedinte de sedință,     Secretar, 
        Dorobanțu Alexandru Marcel 


