
 
 

 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
Nr. 205/25.09.2019  

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 25 septembrie 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.141/2019 si ca la sedinta sunt prezenti toți 
consilierii locali, consilierul juridic – Neagu Mircea Florian, precum și invitatul Manea 
Iulian - administrator public . 
 Înainte de a se trece la ordinea de zi, d-na Barchizeanu Tania solicită propuneri 
pentru alegera președintelui de ședință, dat findcă mandatul de președinte al d-lui 
Ciochină Viorel, a expirat. 
 Se dă cuvântul d-lui Cazacu Dumitru care propune ca președinte pe d-nul 
Dorobanțu Alexandru, propunere supusă la vot și aprobată în unanimitate, astfel încât d-
nul Dorobanțu este  ales președinte de ședință și i se încredințează conducerea lucrărilor 
acesteia. 

Întrucât toți consilierii locali au luat la cunoștință de conținutul procesului verbal 
al ședințelor  ordinară și de înadată din luna august ac., acesta sunt supuse votului și 
sunt  aprobate în unanimitate. 

Se dă cuvântul d-lui  Ilie Ion care  prezintă ordinea de zi, care va avea următoarea 
structură: 

1.Proiect de Hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință. 
Prezintă – dl.  ILIE ION , viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
2. Proiect de Hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai  consiliului local 

in cadrul Consiliului de administratie al Scolii gimnaziale Sapoca, judetul Buzau, pentru 
anul școlar 2019-2020. 

Prezintă – dl.  ILIE ION, viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
3. Proiect de Hotărâre privind privind desemnarea unui  reprezent al  

Consiliului Local Săpoca în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității 
înființată la nivelul  Școlii Gimnaziale Săpoca, pentru anul școlar 2019-2020. 

Prezintă – dl.  ILIE ION , viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
4. Proiect de Hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 - 3 la HCL nr. 23/2019 

privind aprobarea organigramei, statului de funcții 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, inițiatorul proiectului; 
5. Proiect de Hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la HCL Săpoca nr. 4/2019 

privind stabilirea salariilor de baza lunare ale functionarilor publici si personalului 
contractual din primarie,din aparatul permanent al consiliului local si din serviciile 
publice infiintate de acesta, cu data de 01 ianuarie 2019. 

Prezintă – dl.  ILIE ION , viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului local al Comunei Săpoca, Judetul Buzau. 
Prezintă – dl.  ILIE ION , viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
7. Proiect de Hotărâre privind împuternicirea d-lui Neagu Mircea Florian, consilier 

juridic în cadrul aparatului permanent al Consiliului local Săpoca, pentru a vota, în 
Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. TRANSBUZ S.A., din data de 27 septembrie 
2019, numirea unui administrator - membru în consiliul de administrație pe locul rămas 
vacant ca efect al expirării mandatului provizoriu  
al d-lui Mănoiu Georgică. 

Prezintă – dl.  ILIE ION , viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
8.Diverse. 

 
Dupa prezentarea ordinei de zi aceasta este supusa votului si este aprobată  în 

unanimitate. 
Întrucât punctual unu a fost epuizat 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. 

Se trece la dezbaterea punctului doi se dă cuvântul d-lui Gheorghe Răducan care 
propune ca reprezentant al CL în CA Scoala Săpoca pe d-nul Ivan Adrian, propunere 
supusă votului și întrunind 10 voturi pentru. 

Se dă cuvântul d-lui Popa Constantin care propune ca reprezentant al CL în CA 
Scoala Săpoca pe d-na Dinu Eugenia, propunere supusă votului și întrunind 8 voturi 
pentru. 

Se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin care propune ca reprezentant al CL în CA 
Scoala Săpoca pe d-nul Dorobanțu A lexandru, propunere supusă votului și întrunind 5 
voturi pentru. 

Față de rezultatul votului, d-nul Ivan Adrian și d-na Dinu Eugenia sunt desemnați 
reprezentați ai CL Săpoca  în CA Scoala Săpoca pentru anul școlar 2019-2020. 

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 consilierului 
juridic  prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului 3 și se dă cuvântul d-nului Ivan Adrai care 
propune pe d-nul Ilie Ion ca reprezentant al CL Săpoca în CEAC Școala Gimnazială 
Săpoca. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt alte propuneri se supune la vot propunera 
neari Ivan ADRIAN  care este aprobată cu 10 voturi pentru, 0 abțineri și trei voturi 
împotrivă ( Lencaru Constantin, Bleav Constantin și Burlacu Ion)  în forma initiate. 

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  10 voturi pentru, 0 abțineri și trei voturi împotrivă         ( Lencaru 
Constantin, Bleav Constantin și Burlacu Ion)  în forma initiate. 

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 comun al 
contabilului comunei și al consilierului cu atribuții de resurse umane prevazute de lege. 

Întrucât la acest punct nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care 
este aprobat  cu 10 voturi pentru, 0 abțineri și trei voturi împotrivă ( Lencaru Constantin, 
Bleav Constantin și Burlacu Ion)  în forma initiate. 

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 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 7 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 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 punctual diverse și se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin care afirmă 
că în comună este destulă mizerie iar prezența polițiștilor locali nu se face simțită. 
          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 

 


