
 
 

 
 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
Nr. 37/27.02.2019  

 
PROCES-VERBAL 

incheiat astazi 27 februarie 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.62/2019 si ca la sedinta sunt 
prezenti un nr de 12 consilierii locali ( lipsă fiind Burlacu Ion), precum și invitatul  
Manea Iulian - administrator public . 
 Inainte de a trece la ordinea de zi se solicită propuneri pt alegerea noului 
președinte de ședință și se dă cuvântul d-lui Bleav Constantin care propune pe dl. 
Postelnicu Marian. 
 Se dă cuvântul d-lui Trandafir Nicolae care propune pe dl. Ivan Adrian. 
Se supun la vot propunerile iar Postelnicu Marian întrunește 5 voturi pentru și 
Ivan Adrian întrunește 8 voturi pentru astfel încât este ales președinte de ședință 
pentru următoarele 3 luni dl. Ivan Adrian și i se încredințează conducerea 
lucrărilor ședinței. 

Întrucât toți consilierii locali au luat la cunoștință de conținutul procesului 
verbal al ședinței ordinare din 2019, acestea este supus votului și este  aprobat în 
unanimitate. 

Se dă cuvântul d-lui  Ilie Ion care,  după prezentarea ordinii de zi, solicită 
suplimentarea acesteia cu încă un proiect de hotărâre care va fi înscris la 
punctual 8 de pe ordinea de  zi, astfel încât  ordinea de zi va avea următoarea 
structură: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor masuri cu privire la 

organizarea si functionarea invatamantului preuniversitar de stat din 
localitate, in anul scolar 2019 - 2020       

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

local al comunei a cheltuielilor efectuate pentru naveta, în luna decembrie 
2018, 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. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrari de interes 

local ce se executa de catre persoanele beneficiare de ajutor social, pentru anul 
2019. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
5. 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. 13. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata 

de 1000 mp domnului Dinu Vlad Dumitru titularul dreptului de concesiune 
avand ca obiect terenul mentionat. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public  

a unor bunuri immobile, terenuri incadrate in categorii functionale a drumurilor  
deschise circulatiei publice.  



 
 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 

asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate 
de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art. 8 alin (3) din OMDRAP 
nr. 1851/2013, aferente obiectivului “Reabilitare și modernizare școală 
gimnazială Săpoca, comuna Săpoca, județul Buzău” 

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

în unanimitate, împreună cu suplimentarea solicitată. 
Deoarece punctul unu a fost deja epuizat 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  prevazut de 
lege. 

Se trece la dezbaterea punctului doi, se dă cuvântul d-lui Lencaru 
Constantin care solicită explicații referitoare la necesitatea adoptării proiectului de  
hotărâre. 

Se dă cuvântul secretarului comunei care răspinde că, potrivit dispozițiilor 
legale în vigoare de data recentă, structura rețelei școlare trebuie aprobată annual, 
pentru anul școlar următor. 

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 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 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. 

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 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 contabilului comunei,  prevazute de lege. 

Întrucât la acest punct nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat în unanimitate (cu 11 voturi pentru) în forma initiate, 
cu mențiunea că d-na Dinu Eugenia nu a participat la vot, motivat de faptul că 
terenul evaluat a fost solicitat spre cumpărare de fiul dânsei, titular al dreptului de 
concesiune asupra terenului.  

Se trece la punctul 6 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 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 în unanimitate (cu 11 voturi pentru) în forma initiate, 
cu mențiunea că d-na Dinu Eugenia nu a participat la vot, motivate de faptul că 
terenul evaluat a fost solicitat spre cumpărare de fiul dânsei, titular al dreptului de 
concesiune asupra terenului.  

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 patru 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 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 
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 8 și se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care 
precizează că indicatorii trebuie modificați potrivit noului deviz general întocmit de 
executant potrivit majorării, prin lege, a salariului minim în construcții. 

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 punctual diverse și se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin care 
întreabă dacă implementarea proiectului referitor la canalizare se efectuează în 
colaborare cu alte commune? 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care răspunde că proiectul se desfășoară 
la nivel județean, la nivelul ADI, vizând toată valea slănicului. 
           Intrucat au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi și discuții de  la 
punctul diverse, dl. Ivan Adrian declară lucrarile sedintei inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
    
 

Presedinte de sedință,     Secretar, 
 Ivan Adrian 


