
 
 

 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
Nr. 15/21.01.2019  

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 21 ianuarie 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.21/2019 si ca la sedinta sunt 
prezenti toți consilierii locali, consilierul juridic – Neagu Mircea Florian, precum și 
invitatul  Manea Iulian - administrator public . 
 Deoarece dl. Lencaru Constantin a fost ales președinte pe o perioadă de trei 
luni, i se încredințează conducerea lucrărilor șdinței. 

Întrucât toți consilierii locali au luat la cunoștință de conținuturile 
proceselor verbale ale ședințelor de îndată din 13 și 18 dec 2019 li al ședinței 
ordinare din luna decembrie 2018, acestea sunt supuse votului și sunt  aprobate 
în unanimitate. 

Se dă cuvântul d-lui  Ilie Ion care,  după prezentarea ordinii de zi, solicită 
suplimentarea acesteia cu încă trei proiecte de hotărâre, astfel încât  ordinea de zi 
va avea următoarea structură: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitțile de 
colectare separată și transport separat a deșeurilor similare provenit din 
activități comerciale din industrie și instituții inclusiv fracții colectate separate 
și colectare separată și transport separat a deșeurilor menajere, inclusiv fracții 
colectate separat, pentru persoane fizice. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
2. Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri si modificarea 

Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “SCB 
2015 BUZĂU” la care comuna Sapoca este membru fondator. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor 

locale pentru anul fiscal 2019 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază lunare ale 

fucționarilor publici și personalului contractual din primărie, din aparatul 
permanent al consiliului local și din serviciile publice înființate de acesta, cu 
data de 01 ianuarie 2019. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
5. Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri si modificarea 

Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
“Buzau -Mărăcineni” la care comuna Sapoca este membru asociat. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
6.Diverse. 
Dupa prezentarea ordinei de zi aceasta este supusa votului si este aprobată  

în unanimitate, împreună cu suplimentarea solicitată. 
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, se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care 
precizează că majorarea tarifelor propuse de operatorul Romprest este justificată, 
correct fundamentată ( majorarea salariului minim pe economie, majorare prețului 
de descărcare la rampă, etc.)și avizată de ANRSC. 

 



 
 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 12 voturi și o abținere ( Burlacu Ion)  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 consilierului juridic  prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului doi, se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care 
menționează că obiectivul asociației este obținerea de fonduri necesare introducerii 
conductei de gaze, scop în care aprobarea aderării UAT Mărăcineni, este mai mult 
decât utilă. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 12 voturi și o abținere ( 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. 

Se trece la dezbaterea punctului trei și se dă cuvântul d-lui Neagu Mircea 
care precizează că, deși este vorba de menținerea nivelului taxelor și impozitelor la 
nivelul anului 2018, proiectul de hotărâre conține, în concordanță cu noile 
prevederi ale coduui fiscal, o modificare referitoare la modul de calcul al 
impozitului pentru terenul intravilan- curți construcții. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 12 voturi și o abținere ( Burlacu Ion)  în forma 
initiată.  

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi 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 contabilului comunei,  prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului patru și se dă cuvântul d-lui Manea Iulian 
care afirmă că se propune o majorare salarială în cuantum de 100 lei, pentru 
fiecare salariat. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 12 voturi și o abținere ( Burlacu Ion)  în forma 
initiată.  

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi în care sens se da cuvantul d-lui 
Ilie Ion care prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare inscris la 
punctul cinci 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 12 voturi și o abținere ( Burlacu Ion)  în forma 
initiată.  
           Intrucat au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi iar la punctul 
diverse nu sunt discuții, dl. Lencaru Constantin declară lucrarile sedintei inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
    
 

Presedinte de sedință,     Secretar, 
 Lencaru Constantin 


