
 
 

 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
Nr. 90/23.04.2019  

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 23 aprilie 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.85/2019 si ca la sedinta sunt prezenti toți 
consilierii locali, consilierul juridic – Neagu Mircea Florian, precum și invitații  Dorobanțu 
Marcel al cărui mandat de consilier urmează să fie validat și Manea Iulian - 
administrator public . 
 Deoarece dl. Ivan Adrian 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 ordinară din luna martie ac. Și extraordinară din 09. 04. ac, 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 patru puncte ce vor fi înscrise la nr. 1,2,3 și 10 astfel 
încât  ordinea de zi va avea următoarea structură: 

 
1.Raportul comisiei de validare. 
2. Proiect de hotărâre privind  validarea mandatului de consilier local al d-lui 

Dorobanțu Alexandru Marcel, urmatorul supleant pe listele electorale ale PNL. 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
3. Jurământ. 
4.Proiect de hotărâre 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. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Compartimentului public de 

Poliție locală în cadrul  aparatul de specialitate al Primarului comunei Săpoca, județul 
Buzău. 

 - prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
6. Proiect de hotărâre privind finantarea complementara din bugetul local al 

comunei a cheltuielilor efectuate pentru naveta, în lunile ianuarie, februarie și martie  
2019, de către cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul gradinitelor si 
scolilor de pe raza comunei Sapoca, judetul Buzau. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiilor de pe 

raza localității.  
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Asociatiei 

Culturale “Florile Satului”, comuna Săpoca, județul Buzău. 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
9. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local 

Sapoca in Consiliul de Administratie al Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de 
Siguranta Sapoca 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
10. Proiect de hotărâre privind interzicerea pășunatului bovinelor, cabalinelor, 

ovinelor și caprinelor  în zona de protecție a canalului de irigație Săpoca-Mărăcineni, la 
o distanță de 3 m de cursul apei 

- prezintă dl. Lencaru Constantin  consilier local. 
11. Diverse. 
 
Dupa prezentarea ordinei de zi aceasta este supusa votului si este aprobată  în 

unanimitate, împreună cu suplimentarea solicitată. 



 
 

Se trece la punctual 1 și se dă citire raportului comisiei de validare ale cărui  
concluzii sunt că nu există motive de invalidare a mandatului d-lui Dorobanțu Alexandru 
Marcel. 

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 unu 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 ( 12  voturi pentru) în forma initiată.  

Se trece la punctul trei iar d-nul Dorobanțu Alexandru Marcel depune jurământul 
prevăzut de lege. 

 
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 cnsilierului 
juridic prevazute de lege. 

Întrucât la acest punct nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care 
este aprobat cu 10 voturi și 3 abțineri ( Lencaru, Bleav și Burlacu Ion)  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 cnci 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 cinci, se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin 
care întreabă câte posturi de polițiști sunt avute în vedere de executive și dacă este 
neapărată nevoie de angajarea acestora ținând cont de posibilitățile bugetului local. 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care îi răspunde că este vorba de trei posturi de 
polițist local, angajarea este necesară raportat la  intenția ca ecețti angajați să vizioneze 
monitoarele în permanență pentru a indentifica săvârșirea eventualelor contravenții și 
infracțiuni iar plata salariilor va fi asigurată, în mod cert, din amenzile administrate 
contravenienților. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre 
care este aprobat cu 10 voturi și 3 abțineri (Lencaru C, Bleav C. ȘI  Burlacu Ion)  în forma 
initiată.  

Se trece la punctul 6 în care sens se da cuvantul 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 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 cu 11 voturi și 2 abținere ( Bleav Const și Burlacu Ion)  în forma initiată.  

Se trece la punctul 7 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 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 aprobat cu 12 voturi și 1vot împotrivă  ( Ciochină Viorel)  în forma initiată.  

Se trece la punctul 8 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 punctual opt 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 opt  și se dă cuv d-lui Bleav C. care întreabă cite 
costume populare au fost cumpărate? 

Se dă cuv d-lui Manea iuliancare îi răspunde că este vorba despre 60 de costume 
din care 40 pt școală iar 20 pt gradiniță. 

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 9 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 punctual nouă 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 10 de pe ordinea de zi în care sens se da cuvantul d-lui Lencaru 

Constantin-inițiatorul proiectului-  care prezinta expunerea de motive si proiectul de 
hotarare inscris la punctul zece 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 10 voturi pentru, 1 abținere (Răducan Gheorghe) și două voturi 
împotrivă(Badea N și Trandafir Nicolae)  în forma initiată.  

Se trece la punctul diverse și se dă cuv d-lui Lencaru C. care întreabă dacă DL. 
Manea Iulian figurează cu normă întreagă atât la nivelul executivului cât și în cadrul Școlii 
gimnaziale de pe raza comunei?  

Se dă cuvântul d-lui Ivan Adrian care îi răspunde în sens afirmativ, că acest fapt a 
fost stability prin hotărâre într-o ședințăanterioară în anul 2018 și nu are sens să se revină 
asupra acestui aspect. 

Se dă cuvântul d-lui Răducan Gh. care întreabă dacă se pot astupa gropile de   pe 
DJ 203 K?  

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care raspunde că drumul se află în 
administrarea CJ Buzău, este în reabilitare și nu se pot face lucrări de intervenție de 
autoritățile locale, ci doar de administrator. 

Se dă cuv d-lui Lencaru C.  care  precizează că autogrederul ar trebui introdus și pe 
drumul din zona canalului de irigații. 

Se dă cuvîntul d-lui Popa C care încunoștiințează consiliul local că în zona pod 
Blajanca au fost depozitate țigle , material de construcții, etc și roagă executivul să ia 
măsuri. 
           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, 
 Ivan Adrian 


