
 
 

 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
Nr. 172/29.08.2019  

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 29 august 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.132/2019 si ca la sedinta sunt 
prezenti toți consilierii locali, consilierul juridic – Neagu Mircea Florian, precum și 
invitații: Vasile Sorin –contabil 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 iulie ac., acesta este supus votului și este  
aprobat în unanimitate. 

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

1.Proiect de Hotărâre  privind completarea 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, inițiatorul proiectului; 
2. Proiect de Hotărâre  pentru aprobarea regulamentului privind măsuri 

edilitari gospodărești, administrarea domeniului public și privat și alte măsuri 
pentru asigurarea ordinii și curățeniei în comuna Săpoca, județul Buzău. 

Prezintă – dl.  ILIE ION, viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea extinderii ariei delegarii,  a anexei la 

contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare 
privind Zonele Urbane – Pentru serviciul Public de Canalizare si a unor masuri 
privind darea in administrare a bunurilor care vor fi realizate in cadrul 
Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020. 

Prezintă – dl.  ILIE ION , viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
4. Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 74/2018 privind 

aprobarea Planului  de acțiuni a serviciilor sociale ale Compartimentului de 
asistență socială organizat la nivelul UAT Săpoca,  pentru anul 2019. 

Prezintă – dl.  ILIE ION , viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
5. Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 75/2019 privind 

aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale ale Compartimentul de 
asistență socială organizat la nivelul UAT Săpoca,  pentru perioada 2019-2024 

Prezintă – dl.  ILIE ION , viceprimarul comunei, inițiatorul proiectului; 
6.Diverse. 
 
Dupa prezentarea ordinei de zi aceasta este supusa votului si este aprobată  

în unanimitate. 
Se trece la punctul 1 și se dă cuvântul 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 avizul 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 initiate. 

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 Manea I. care 
precizează că este vorba despre un regulamemt menit să stea la baza activității 
polițistilor locali și pe temeiul căruia acesti asă poată aplica sancțiuni. 

Se dă cuvântul d-lui Lenacru C. care propune organizarea unui concurs în 
urma căruia să fie premiată cea mai frumoasă casă din comună. 

Se dă cuvântul d-lui Manea I. care afirmă că ar fi mai util un concurs prin 
care să fie premiat cel ami bine amenajat spatial din fața proprietăților. 

Se dă cuvântul d-lui Lencaru C. care indică o zonă de pe prund în care 
afirmă că s-au strâns foarte multe gunoaie și moloz. 

Se dă cuvântul d-lui Manea I. care afirmă că zona indicată de antevorbitor se 
află pe teritoriul UAT Berca. 

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 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. 

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 asistentului social 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 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 asistentului social 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 punctual diverse și se dă citire cererii adresate de numitul Groasă 
Vasile Florin care solicită autorităților locale atribuirea unui teren pe care să-și 
construiască o locuință proprietate personală. 

Se supune la vot cererea, care este aprobată de principiu , în unanimittae, 
urmând ca executivul să identifice o zonă convenabilă în care să-I fie atribuit 
terenul petentului. 
          Intrucat au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi precum și 
discuțiile de la punctul diverse, dl. Ciochină Viorel declară lucrarile sedintei 
inchise. 
 Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
    
 

Presedinte de sedință,     Secretar, 
 Ciochină Viorel 
 


