
    
 

 
  R O M A N I A 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 

P R I M AR 
 

D I S P O Z I T I A    N r. 156 
privind convocarea Consiliului local  

în ședința ordinară  pe luna noiembrie 2020 
 
 Primarul comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 

- referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului comunei înregistrat sub nr.4920/17.11.2020; 
 -prevederile art. 133, alin.(1), art. 134 alin.(1) lit .a), alin.(3) lit .a), alin.(5)  
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art. 196, alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

D I S P U N E : 
 
 Art.1.- Luni 23 noiembrie 2020, ora 1600, se convoacă Consiliul local al 
comunei Sapoca, judetul Buzau, în sedinta ordinară pe luna noiembrie  2020. 
 Art.2.-Ședinta se va desfasura la sediul Primăriei comunei Săpoca, comuna 
Săpoca si va avea urmatorul proiect al ordinii de zi, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din  prezenta dispoziție . 
 

Art.3. (1) Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi ,  pot fi consultate la 
sediul Primăriei comunei Săpoca,  fiind transmise consilierilor locali , în mapa de 
ședință, pe semnatura acestora. 
 (2) Proiectele de hotărâri  vor fi transmise spre avizare, comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Săpoca, în baza competențelor 
acestora, conform anexei  menționate la art.1 din prezenta .  
 (3) Membrii Consiliului Local al comunei Săpoca, sunt invitați să formuleze 
și să depună  eventualele amendamente  asupra proiectelor de hotărâri, 
exprimate în scris, la secretariatul Primăriei comunei Săpoca până la data de 
23.11.2020. 
 

Art.4.-Secretarul comunei va aduce la cunostinta publica prezenta 
dispozitie, va asigura convocarea consilierilor locali in sedință si o va comunica 
autoritatilor interesate. 

Sapoca, 17.11.2020 
 

PRIMAR, 
 

MANEA LAURENȚIU IULIAN 
 
 

AVIZAT, 
                                                                                   SECRETAR GENERAL AL U.A.T. SĂPOCA, 

                                                                                           Barchizeanu Maria-Tania 
 
 



    
 

 
 
 
                                         R O M A N I A                                       
                                   JUDEŢUL BUZĂU 
                          PRIMĂRIA COMUNEI SĂPOCA 
                 Comuna Săpoca,sat Săpoca nr.121,judeţul Buzău,cod 127540 
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                                                                 PRIMAR 
Anexă  

La D.P. nr. 156/ 2020  
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  
a ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Săpoca ,  

din data de  23 noiembrie  2020, ora 16,00 
 
 

1.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea rectificarii bugetului local de 
venituri si cheltuieli pe anul 2020 

Prezintă – dl.  Manea Laurențiu Iulian, primarul comunei, inițiatorul 
proiectului; 

Proiectul de hotărâre va fi analizat de  compartimentul financiar contabil în 
vederea întocmirii raportului și de Comisia  pentru activitati economico-financiare, de 
munca si protectie sociala din cadrul consiliului local în vederea emiterii avizului 
prevăzut de lege. 
  2. Proiect de Hotărâre  privind modificarea  și completarea Programului 
de achizitii publice al Consiliului local Sapoca pentru anul 2020. 

Prezintă – dl.  Manea Laurențiu Iulian, primarul comunei, inițiatorul 
proiectului; 

Proiectul de hotărâre va fi analizat de  compartimentul financiar contabil în 
vederea întocmirii raportului și de Comisia  pentru activitati economico-financiare, de 
munca si protectie sociala din cadrul consiliului local în vederea emiterii avizului 
prevăzut de lege. 

  3. Proiect de Hotărâre  privind aprobarea lucrărilor ce se vor executa, de 
către contravenienți, prin acțiuni de muncă în interesul comunității, în anul 2021. 

Prezintă – dl.  Manea Laurențiu Iulian, primarul comunei, inițiatorul 
proiectului; 

Proiectul de hotărâre va fi analizat de compartimentul juridic  în vederea 
întocmirii raportului de specialitate și de  Comisia pentru administratie publica locala, 
juridica, apararea ordinei publice si de disciplina în vederea emiterii avizului prevăzut 
de lege.  

  4. Proiect de Hotărâre  privind aprobarea Planului  de acțiuni a serviciilor 
sociale ale Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul UAT Săpoca, 
pentru anul 2021. 

Prezintă – dl.  Manea Laurențiu Iulian, primarul comunei, inițiatorul 
proiectului; 

Proiectul de hotărâre va fi analizat de compartimentul juridic  în vederea 
întocmirii raportului de specialitate și de  Comisia pentru administratie publica locala, 
juridica, apararea ordinei publice si de disciplina în vederea emiterii avizului prevăzut 
de lege.  

  5. Proiect de Hotărâre  privind desemnarea unor reprezentanți ai  
consiliului local in cadrul Consiliului de administratie al Scolii gimnaziale Sapoca, 
judetul Buzau, pentru anul școlar 2020-2021. 

Prezintă – dl.  Manea Laurențiu Iulian, primarul comunei, inițiatorul 
proiectului; 
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Proiectul de hotărâre va fi analizat de compartimentul juridic  în vederea 
întocmirii raportului de specialitate și de  Comisia pentru invatamant, sanatate si 
familie, protectie civila, protectie copii, tineret si sport, activitati social-culturale si 
culte- 5  membri; 

6. Proiect de Hotărâre  privind desemnarea  reprezentantului Consiliului 
local Săpoca în Adunarea Generală a Acționarilor a SC TRANS BUS SA. 

Prezintă – dl.  Manea Laurențiu Iulian, primarul comunei, inițiatorul 
proiectului; 

Proiectul de hotărâre va fi analizat de compartimentul juridic  în vederea 
întocmirii raportului de specialitate și de  Comisia pentru administratie publica locala, 
juridica, apararea ordinei publice si de disciplina în vederea emiterii avizului prevăzut 
de lege.  

  7. Proiect de Hotărâre  privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
local Săpoca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în 
domeniul Transportului public local de călători Buzău – Mărăcineni. 

Prezintă – dl.  Manea Laurențiu Iulian, primarul comunei, inițiatorul 
proiectului; 

Proiectul de hotărâre va fi analizat de compartimentul juridic  în vederea 
întocmirii raportului de specialitate și de  Comisia pentru administratie publica locala, 
juridica, apararea ordinei publice si de disciplina în vederea emiterii avizului prevăzut 
de lege.  

  8. Proiect de Hotărâre  privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
local Săpoca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Buzău 2008. 

Prezintă – dl.  Manea Laurențiu Iulian, primarul comunei, inițiatorul 
proiectului; 

Proiectul de hotărâre va fi analizat de compartimentul juridic  în vederea 
întocmirii raportului de specialitate și de  Comisia pentru administratie publica locala, 
juridica, apararea ordinei publice si de disciplina în vederea emiterii avizului prevăzut 
de lege.  

  9. Proiect de Hotărâre  privind aprobarea raportului de evaluare intocmit 
pentru stabilirea prețului de vanzare a terenului amplasat în intravilanul comunei 
Săpoca, tarlaua 45, parcela 994, lotul nr. 2, nr. cadastral 21594. 

Prezintă – dl.  Manea Laurențiu Iulian, primarul comunei, inițiatorul 
proiectului; 

Proiectul de hotărâre va fi analizat de  compartimentul financiar contabil în 
vederea întocmirii raportului și de Comisia  pentru activitati economico-financiare, de 
munca si protectie sociala din cadrul consiliului local în vederea emiterii avizului 
prevăzut de lege. 

10. Proiect de Hotărâre  privind aprobarea vanzarii terenului în suprafata de 
588 mp domnului Iancu Ion, teren pe care se află  o construcție proprietate 
personală a acestuia. 

Prezintă – dl.  Manea Laurențiu Iulian, primarul comunei, inițiatorul 
proiectului; 

Proiectul de hotărâre va fi analizat de  compartimentul financiar contabil în 
vederea întocmirii raportului și de Comisia  pentru activitati economico-financiare, de 
munca si protectie sociala din cadrul consiliului local în vederea emiterii avizului 
prevăzut de lege.  

 11.Diverse.  
                                                 PRIMAR, 
                                       MANEA LAURENȚIU IULIAN 

 
           CONTRASEMNAT, 

                                                                      SECRETAR GENERAL AL U.A.T. SĂPOCA, 
                                                                                          Barchizeanu Maria-Tania 
 



    
 

 
 
 


