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 Doamna Maria Tania Barchizeanu,  secretarul comunei, anunță ca sedinta 
a fost convocata în baza Dispozitiei Primarului nr.158/2019 si ca la sedinta sunt 
prezenti un nr. de 12  consilierii locali, absent  fiind Trandafir Nicolae, precum și 
invitații: contabilul comunei- Vasile Sorin și 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 extraordinară din luna septembrie a anului 
current, acestea sunt supuse votului și sunt aprobate în unanimitate. 

Se dă cuvântul d-lui  Ilie Ion care, după  prezentarea ordinei de zi,solicită  
retragerea proiectului  nr. 5, respectiv Proiect de Hotărâre privind revocarea HCL 
Săpoca nr. 66/2019 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor 
conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 
2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului UAT Sapoca să susțină și să voteze  
în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” 
aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor.  

Și suplimentarea acesteaia cu proiectul ce va înscris la nr. 5, respectiv, 
Proiect de Hotărâre privind modificarea Programului de achizitii publice al 
Consiliului local Sapoca pentru anul 2019, astfel încît ordinea de zi  va avea 
următoarea structură: 

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 stabilirea unor statii speciale pentru 

transportul, cu microbuzul Scolii gimnaziale Sapoca, al elevilor si prescolarilor 
care invata la scolile si gradinitele din localitate. 

Prezintă – dl.  ILIE ION, viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
3. Proiect de Hotărâre privind stabilirea indemnizatiei lunare a 

consilierilor locali. 
Prezintă – dl.  ILIE ION , viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
4. Proiect de Hotărâre privind primirea de noi membri si modificarea 

Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 
2008” la care comuna Sapoca este membru asociat. 

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

al Consiliului local Sapoca pentru anul 2019. 
Prezintă – dl.  ILIE ION , viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
6.Diverse. 
Dupa prezentarea ordinei de zi aceasta este supusa votului si este aprobată  

în unanimitate. 
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. 



 
 

 
 
Se trece la dezbaterea punctului unu și se dă cuvântul d-lui Vasile Sorin 

care prezintă detaliat, pe capitole și subcapitole structura rectificării bugetare. 
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 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 consilierului 
juridic prevazut 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 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  în unanimitate în forma initiată. 

Se trece la punctul 5 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 contabilului comunei prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului 5 si se dă cuvântul d-lu Vasile Sorin care 
precizează că modificarea planului de achiziții este strict corelată cu rectificarea 
bugetară înscrisă la pct. 1  pe ordinea de zi și discutată anterior. 

Întrucât la acest punct nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat  în unanimitate în forma initiată 
          Intrucat au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, iar la punctual 
diverse nu sunt discuții, dl. Dorobanțu Alexandru Marcel declară lucrarile sedintei 
inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 

Presedinte de sedință,     Secretar, 
       Dorobanțu Alexandru Marcel 

 


