
 
 

 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
Nr. 139/27.06.2019  

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 27 iunie 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.106/2019 si ca la sedinta sunt 
prezenti toți consilierii locali, consilierul juridic – Neagu Mircea Florian, precum și 
invitații: Vasile Sorin –contabil, Grigore Veronica – referent stare civilă, Nuțică 
Loredana – asistent social și Manea Iulian - administrator public . 
 Deoarece dl. Ciochină Viorel 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 conținutul procesului 
verbal al ședinței ordinare din luna mai ac., 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 două puncte ce vor fi înscrise la nr. 5 și 6 astfel 
încât  ordinea de zi va avea următoarea structură: 

1.Informare privind activitatea de stare civilă desfășurată în anul 2018. 
- prezintă d-na Grigore Veronica – referent. 
2. Raport referitor la activitatea de asistență socială desfășurată în perioada 

01 ianuarie -31 mai 2019; 
- prezintă d-na Nuțică Loredana – Elena – asistent social. 
3. Proiect de hotărâre privind  finantarea complementara din bugetul local al 

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

4. Proiect de hotărâre privind  stabilirea unor tarife pentru darea in folosinta 
temporara a salii de sedinte a consiliului local. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local de 

venituri si cheltuieli pe anul 2019. 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul  “Modernizare drumuri de interes local în  comuna Săpoca, 
județul Buzău”. 

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

în unanimitate, împreună cu suplimentarea solicitată. 
Se trece la punctul 1 și se dă cuvântul d-nei Grigore Veronica care prezintă 

informarea referitoare la activitatea de stare civilă pe anul 2018. 
Se trece la punctul 2 și se dă cuvântul d-nei Nuțică Loredana care prezintă 

Raportul referitor la activitatea de asistență socială desfășurată în perioada 01 
ianuarie -31 mai 2019; 

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 contabilului comunei prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului patru și se dă cuvântul d-lui Ilie Ion care 
propune ca tarifele pentru utilizarea sălii de ședințe să fie următoarele: 

- Cursuri – 40 lei/zi; 
- Ședințe de partid – 40 lei/zi; 
- Pentru persoane juridice -100 lei/zi; 

Se dă cuvântul d-lui Lencaru Constantin, care propune ca partidele 
politice să utilizeze gratis sala de ședințe. 

Întrucât la acest punct nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de 
hotărâre care este aprobat în unanimitate  în forma initiate și cu tarifele propuse 
de viceprimarul comunei.  

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 cinci, se dă cuvântul d-lui Vasile Sorin care 
prezintă esența proiectului și precizează că este vorba despre transferarea unor 
sume dntrimestrele III ȘI IV în trim II motivate de faptul că anumite cheltuieli au 
fost effectuate mai devreme decât se estima și anume în trim.II. 

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

Se trece la dezbaterea punctului șase și se dă cuvântul d-lui Manea Iulian 
care precizează că este vorba de asfaltarea a 53 de drumuri sătești echivalând cu 
16 km. 

Se dă cuvântul d-lui Lenacru Constantin care întreabă când este 
următoarea etapă pentru atingerea obiectivului? 

Se dă cuvântul d-lui Manea Iulian care precizează că au fost obținute avizele, 
s-a emis autorizația de constructive astfel încât urmează licitația pentru atribuirea 
contractelor, în două etape: întâi proiectarea și apoi execuția. 

Întrucât la acest punct nu maisunt 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 punctul 
diverse nu sunt discuții, dl. Ciochină Viorel declară lucrarile sedintei inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
    
 

Presedinte de sedință,     Secretar, 
 Ciochină Viorel 


