
 
 

 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SĂPOCA 
Nr. 123/30.05.2019  

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 30 mai 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.96/2019 si ca la sedinta sunt 
prezenti un număr de 12 consilierii localiabsent fiind Burlacu Ion), consilierul 
juridic – Neagu Mircea Florian, precum și invitatul  Manea Iulian - administrator 
public . De asemeni sunt prezenți și primarul și secretarul satului Aluatu din 
Republica Moldova, uat cu care comuna Săpoca urmează să se înfrățească 
 Înainte de a se trece la ordinea de zi d-na Barchizeanu Tania solicită 
propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. 
Se dă cuvântul d-lui Badea Nicolae care propune pe dl. Ciochină Viorel; se dă cuv 
d-lui Bleav Constantin care propune pe dl. Dorobanțu Alexandru. 
 Se supune la vot propunerea d-lui BADEA Nicolae care întrunește 9 voturi 
pentru. 
 Se supune la vot propunearea d-luiBleav Constantin care întrunește trei 
voturi pentru, astfel încât dl. Ciochină Viorel este ales președinte de ședință 
pentru următoarele trei luni și se încredințează conducerea lucrărilor ședinței. 

Întrucât toți consilierii locali au luat la cunoștință de conținuturile 
proceselor verbale ale ședințelor ordinară și extraordinare din luna aprilie și mai 
ac, acestea sunt supuse votului și sunt  aprobate în unanimitate. 

Se dă cuvântul d-lui  Ilie Ion care,  după prezentarea ordinii de zi și anume: 
1.Proiect de hotărâre privind   alegerea președintelui de ședință. 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
2. Proiect de hotărâre privind  completarea unor comisii pe domenii de 

specialitate din cadrul Consiliului local Săpoca. 
- 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 aprilie 2019, 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 bugetului local de venituri si 

cheltuieli rectificat definitiv pe anul 2018. 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului anual de executie al 

bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 
- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
6. Proiect de hotărâre privind  utilizarea unei sume de bani din fondul de 

rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului local, pentru finanțarea 
obiectivului “Reabilitare Școala gimnaziala Sapoca, sat Sapoca, jud. Buzau” – 
dotări interioare și exterioare. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea organigramei, statului de functii 

si a numarului de personal ale aparatului 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. 
  8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Intelegerii de Cooperare  între 
Comuna Săpoca, judetul Buzau din Romania si Satul Aluatu , Raionul Taraclia 
din Republica Moldova. 



 
 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
 9. Proiect de hotărâre privind  alocarea unei sume pentru achiziționarea 
unor mici cadouri preșcolarilor și școlarilor din Satul Aluatu, Raionul Taraclia, 
Republica Moldova, cu care UAT Săpoca a perfectat o înțelegere de cooperare. 

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

în unanimitate. 
Întrucât punctual unu a fost dezbătut 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 unu 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 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 contabilului comunei  prevazute de lege. 

Se trece la dezbaterea punctului patru, se dă cuvântul d-lui Vasile Sorin 
care prezintă sumele, în mod separate pe venituri și cheltuieli, precizând că este 
vorba de sume prevăzute în mod estimative și că diferența  dintre estimare și 
realizarea efectivă pe anul 2018este completată de excedenrul anului 2017. 

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 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 sumele, în mod separate pe venituri și cheltuieli, precizând că este vorba 
de venituri și cheltuieli realizate și respective effectuate în mod efectiv, la nivelul 
anului 2018. 

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 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  în forma initiată.  

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 
punctual 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 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 
punctual opt de pe ordinea de zi, dupa care se prezinta raportul comisiei pe 
domeniu de specialitate si raportul consilierului juridic,  prevazute de leg% de 
etnie română, este unicul sat în care în cadrul școlii predarea se face în limba 
română iar pe viitor se are în vedere înființarea unui liceu. 

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 9 de pe ordinea de zi în care sens se da cuvantul d-lui 

Ilie Ion, viceprimarul comunei care prezinta expunerea de motive si proiectul de 
hotarare inscris la punctul nouă 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.  
           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 


