
 
 

 
 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
Nr. 56/27.03.2019  

 
PROCES-VERBAL 

incheiat astazi 27 martie 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.70/2019 si ca la sedinta sunt 
prezenti un nr de 11 consilierii locali ( lipsă fiind Ivan Adrian și Burlacu Ion), 
consilierul juridic precum și invitatul  Manea Iulian - administrator public . 
 Inainte de a trece la ordinea de zi se solicită propuneri pt alegerea 
președinte de ședință prezentele lucrări ale consiliului local, motivate de faptul că 
Ivan Adrian al cărui mandate de președinte este  valabil, absentează de la ședință. 
Se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin care propune ca președinte pe dl. Popa 
Constantin, propunere care este aprobată în unanimitate atfel încât i se 
încredințează conducerea lucrărilor ședinței consilierului locl menționat. 
  

Întrucât toți consilierii locali au luat la cunoștință de conținutul procesului 
verbal al ședinței ordinare din luna februarie 2019, acesta 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 două puncte care vor fi înscrise la punctele 1 și 6  
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 taxei speciale pentru evacuarea 

deseurilor menajere de la persoanele fizice din comuna Sapoca, judetul Buzau. 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 3/2019 pentru  

stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019. 
 - prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de  funcționare 

și a taxelor de utilizare a terenului de fotbal din satul Mătești, comuna Săpoca. 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea neasumării, de către Consiliul 

Local  Sapoca, judetul Buzau,  a responsabilității organizării și derulării 
procedurior de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru achiziția 
produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei 
Săpoca, județul Buzău. 

 - prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al 

comunei Sapoca, judetul Buzau, a terenului în suprafață de 34.412 m.p. 
categoria de folosinta pășune, care face parte din izlazul comunal 

7. 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 contabilului comunei  prevazut de 
lege. 

Se trece la dezbaterea punctului doi, se dă cuvântul d-lui Lencaru 
Constantin care precizează faptul că într-o ședință anterioară, reprezentanții 
executivului au afirmat că nu se va majora taxa de salubrizare. 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care, în replica, menționează faptul că 
majorarea taxei este necesară pentru motivul că operatorul Romprest a majorat în 
mod justifiacat tarifele practicate astfel încât menținerea taxei la nivelul actual nu 
este permisă de posibilitățile bugetului local. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 8 voturi pentru și 3 voturi împotrivă ( Lencaru C-tin, 
Bleav Constantin, Ciochină Viorel),  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 cu 9 voturi pentru și 2 voturi împotrivă ( Lencaru C-tin, 
Bleav Constantin),  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 consilierului juridic,  prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului 4 se dă cuvântul d-lui manea Iulian care 
precizează faptul că terenul de sport nou înființat în satull Mătești trebuie să 
funcționeze potrivit unui regulament a cărui competență de aprobare aparține 
autorității deliberative. 

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 în forma initiate. 

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 agentului agricol angajat la nivelul 
executivului,  prevazute de lege. 

Se trece la desbaterea punctului 6, se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care 
afirmă că ulterior atestării terenului la domeniul privat se va întocmi carte 
funciară iar o suprafță de 1150 mp se va desmembra și va fi pusă la dispoziția 
Companiei de Apă SA Buzău pentru construire stație de epurare ape uzate. 

Se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin care întreabă dacă există 
posibilittaea vinderii acestei suprafețe către Compania de Apă? 

Se dă cuv d-lui Manea Iulian care îi răspunde în sens negative și precizează 
totodată că terenul respective nu este dat în proprietate Companiei de Apă ci îi 
este doar pus la dispoziție pe perioada efectuării lucrării. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat în unanimitate în forma initiate. 

Se trece la punctul diverse și se dă citire cererii adresate de Lungu Toader 
care solicită cumpărarea terenului concesionat, pe care a edificat locuința 
proprietate personală. 

Se trece la desbaterea cererii, se dă cuv d-lui Manea Iulian care afirmă că 
petentu nu a intabulat construcția și nici nu a obținut process verbal de receptive 



 
 

astfel încât cererea poate fi aprobată doar de principiu sub condiția îndeplinirii 
decătre petent a celor două cerințe menționate. 

Se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin care afirmă cetățenii depozitează în 
pubele tot felul  de deșeuri care nu constituie gunoi menajer astfel încât cantitatea 
colectată este foarte mare și implicit rezultă tarife foarte mari înscrise în facturile 
emise de operatorul Romprest; vorbitorul solcită ca executivul să ia măsuri în 
acest sens. 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care precizează că toți cetățenii au fost 
înștiințați de zilele când se ridicăatât gunoiul menajer cât și gunoiul de altă natură. 

Se dă cuvântul d-lui Ciochină Viorel care afirmă că ar trebui montate 
panouri cu cnținut sensibilitaor p tai determina pe locuitorii comunei la 
depozitarea deșeurilo în mod selective. 

Se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin care întreabă dacă executivul 
cunoate faptul căîn satul Mătești vin mașini mari cu volă care încarcă pământ 
negru? 

 Dl. Manea Iulian cât și viceprimarul comunei îi răspund că nu au cunoștință 
de acest lucru dar se vor intersa și vor lua măsuri. 

Se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin care precizează că în zona 
canalului de irigare sunt un nr. de bovine care pasc și care colmatează canalul de 
irigare,astfel încât solicită executivuluisă se facă adrese scrise către proprietarii 
animalelor prin care să li se solicite acestora să nu mai vină cu bovinele la păscut 
în zona menționată. 
           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 


