CONSILIUL LOCAL SAGEATA
Nr.3463/06.09.2016
PROCES VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Sageata
din data de 30.08. 2016
La sedinta de astazi sunt prezenti 12 consilieri locali din totalul de 13
consilieri care compun Consiliul Local al comunei Sageata . Lipseste dl
consilier local Craciun Nicolae
Sunt intrunite astfel prevederile art.40 alin (1) din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile si
completarile ulterioare , prezenta majoritatii consilierilor in functie , sedinta
fiind legal constituita .
Sedinta a fost convocata de dl primar Sorin Tanase , conform Dispozitiei
primarului nr.418/23.08.2016 si a convocarii nr.109/25.08.2016, conform
art.39 alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare .
In convocare au fost specificate data, ora , locul desfasurarii sedintei ,
precum si ordinea de zi propusa a se discuta , conform prevederilor legale .
Lucrarile sedintei sunt publice.
La sedinta participa dl primar Sorin Tanase si dna secretar Iancu Viorica
Raimonda.
Presedinte de sedinta este dna consilier local Craciun Nela Carmen .
Consilierii locali au primit odata cu convocarea si materialele de sedinta
( proiectul de hotarare , expunerea de motive si alte documente necesare
desfasurarii sedintei ) .
Doamna presedinte de sedinta Craciun Nela Carmen , supune
suplimentarea ordinei de zi cu doua proiecte de hotarare :
1.Proiect de hotarare privind aprobarea initierii procedurii de cumparare a
unui imobil, situat in comuna Sageata , sat Gavanesti , judetul Buzau .
Initiator – Sorin Tanase – Primar
2. Proiect de hotarare privind rectificarea nr.2 a bugetului propriu al
comunei Sageata , judetul Buzau , pe anul 2016.
Initiator – Sorin Tanase – Primar
Se supune la vot modificarea ordinii de zi cu cele doua proiecte de
hotarari . Suplimentarea ordinii de zi s-a votat cu 11 voturi pentru , dl Dragu
Vasile s-a abtinut .
In continuarea sedintei d-na presedinte Craciun Nela Carmen ,
prezinta ordinea de zi suplimentata :

1.Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de
29.07.2016.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare
economico- sociala a comunei Sageata , judetul Buzau;
Initiator – Sorin Tanase – primar
3.Proiect de hotarare privind aprobarea burselor scolare si cuantumul
acestora pentru anul scolar 2016-2017 pentru elevii din invatamantul
preuniversitar de stat , din comuna Sageata , judetul Buzau ;
Initiator – Sorin Tanase – Primar
4. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a
Consiliului local .
Initiator – Sorin Tanase – Primar
5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico –
economici si a documentatiei faza proiect tehnic – detalii de executie ,
aferenta obiectivului de investitii " Modernizarea retelei de drumuri de
interes local in comuna Sageata , judetul Buzau "
Initiator – Sorin Tanase – Primar
6.Proiect de hotarare privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri
si cheltuieli al Scolii Gimnaziale " Nicolae Efrimescu " Sageata .
Initiator – Sorin Tanase – primar
7.Proiect de hotarare privind aprobarea initierii procedurii de
cumparare a unui imobil, situate in comuna Sageata , sat Gavanesti , judetul
Buzau .
Initiator – Sorin Tanase – Primar
8. Proiect de hotarare privind rectificarea nr.2 a bugetului propriu al
comunei Sageata , judetul Buzau , pe anul 2016.
Initiator – Sorin Tanase – Primar
9. Completarea declaratiei de avere si a declaratiei privind interesele
persoanale ale alesului local
Deoarece alte propuneri de modificare sau suplimentare a ordinii de zi nu
sunt, se supune la vot ordinea de zi , fiind aprobata cu 12 voturi pentru .

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi .
Punctul 1 al ordinii de zi –.
D-na presedinte de sedinta , dna consilier local Craciun Nela Carmen
,supune aprobarii procsul verbal al sedintei din data de 29.07.2016 . S-a
aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 2 al ordinii de zi - .Proiect de hotarare privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare economico- sociala a comunei Sageata , judetul
Buzau;
Initiator – Sorin Tanase - primar
Dna presedinta da cuvantul d-lui Dl primar pentru a prezenta proiectul
de hotarare . D-ul primar arata ca strategia comunei trebuia facuta din 2014.
La capitolul 9 sunt prezentate proiectele care pot fii accesate la nivelul
comunei , de catre persoane fizice sau juridice .
In continuare dna presedinte intreaba daca se mai inscrie cineva la
cuvant . Nu se inscrie nimeni . Se supune la vot prezentul proiect de
hotarare .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu cu un
numar de 12 voturi "pentru " .
S-a adoptat hotararea nr.42/30.08.2016
Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotarare privind aprobarea
burselor scolare si cuantumul acestora pentru anul scolar 2016-2017 pentru
elevii din invatamantul preuniversitar de stat , din comuna Sageata , judetul
Buzau
D-ul primar arata ca in urma discutiilor purtate cu conducerea scolii ,
bursele sociale nu dau randament si s-a hotarat modificarea cuantumului
pentru bursele de merit si bursele de studiu . S-a prezentat de catre Scoala
Gimnaziala " Nicolae Efrimescu " tabelul cu elevii care se incadreaza la
acordarea burselor de merit si burselor de studiu.
In functie de evolutia elevilor numarul burselor se vor suplimenta .
In continuare dna presedinte de sedinta Craciun Nela Carmen , supune
aprobari proiectul de hotarare .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu cu un
numar de 12 voturi "pentru "
S-a adoptat hotararea nr.43/30.08.2016

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta a Consiliului local
Dna presedinte de sedinta Craciun Nela Carmen , solicita a se face
propuneri .
Dl consilier Tanase Pavel il propune pe d-ul consilier local Tuzu
Gheorghe .
Dna presedinte de sedinta Craciun Nela Carmen , supune aprobari
proiectul de hotarare .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu un
numar de 12 voturi "pentru ".
S-a adoptat hotararea nr.44/30.08.2016.
Punctul 5 de pe ordinea de zi – "Proiect de hotarare privind aprobarea
indicatorilor tehnico – economici si a documentatiei faza proiect ethnic –
detalii de executie , aferenta obiectivului de investitii " Modernizarea retelei
de drumuri de interes local in comuna Sageata , judetul Buzau" .
Dl primar arata ca in fiecare sat se va asfalta cate o strada maxim doua
strazi . S-au luat in calcul doar strazile cu o lungime mai mare, strazile scurte
vor fi reabilitate cu surse proprii .
Dl consilier Dragu Vasile , problema drumurilor lasa de dorit . Cei
care au lucrat la apa si canalizare au lasat mormane de pamant . In unele
locuri au dus pamantul pe islaz . Au lasat mormane de pamant in fata curtilor
oamenilor .
Dl consilier Tanase Pavel afirma ca peste trei ani vor vedea oamenii o
lucrare foarte importanta . Toate catunele sa aiba canalizare si apa curenta
reprezinta o investitie utila .
Dl consilier Tuzu Gheorghe – exista un proiect care trebuie respectat .
La sfarsitul proiectului , cei care executa lucrarea trebuie sa ia si pamantul
de pe strazi .
Dna presedinte de sedinta Craciun Nela Carmen, supune aprobari
proiectul de hotarare in forma prezentata .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu cu un
numar de 12 voturi "pentru .
S-a adoptat hotararea nr.45/30.08.2016
Punctul 6 de pe ordinea de zi – " Proiect de hotarare privind rectificarea
nr.1 a bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale " Nicolae
Efrimescu " Sageata"
Nu se inscrie nimeni la cuvant.

Dna presedinte de sedinta Craciun Nela Carmen supune aprobari
proiectul de hotarare in forma initiata .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu un
numar de 12 voturi "pentru .
S-a adoptat hotararea nr.46/30.08.2016
Punctul 7 de pe ordinea de zi. "Proiect de hotarare privind aprobarea
initierii procedurii de cumparare a unui imobil, situate in comuna Sageata ,
sat Gavanesti , judetul Buzau ".
Dna presedinte de sedinta Craciun Nela Carmen , da cuvantul dlui
primar pentru a prezenta proiectul de hotarare .
Dl primar arata ca s-a primit din partea Consumcoop Alianta SCC
Vadu –Pasii o notificare privind vanzarea imobilului care il detine pe raza
comunei Sageata , sat Gavanesti , judetul Buzau . Dupa cum stiti intr-o
sedinta anterioara nu am fost de acord cu vanzarea terenului de sub imobil
care se afla in domeniul privat al comunei . Avand in vedere pozitionarea
cladirii consider ca ar fi util cumpararea acestui imobil , putandu-I da o
utilitate , cum ar fii dispensar , sala de festivitati sau orice activitate de
utilitate publica .
Prin prezentul proiect se doreste inceperea procedurii de cumparare .
D-na secretar solicita a se desman doi consilieri care sa faca parte din
comisia de negociere . Se propune dl consilier Manea Ion si dna consilier
local Pavel Olimpia . Din comisia de negociere mai fac parte dl viceprimar
Ilie Constantin , dl Craciun Florin consilier in cadrul compartimentului
financiar contabil si d-na secretar Iancu Viorica .
Dna presedinte de sedinta supune la vot prezentul proiect de hotarare .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu un
numar de 11 voturi "pentru si un vot impotriva ( dl consilier Dragu Vasile ).
S-a adoptat hotararea nr.47/30.08.2016
Punctul 8 de pe ordinea de zi – Proiect de hotarare privind rectificarea
nr.2 a bugetului propriu al comunei Sageata , judetul Buzau , pe anul 2016
Dna secretar arata ca rectificarea bugetului local consta in
evidentierea in lista de investitii a proiectului " Modernizarea retelei de
drumuri de interes local in comuna Sageata , judetul Buzau " , si totodata
introducerea sumei aferenta investitie in buget .
Nu se inscrie nimeni la cuvant .
Dna presedinte de sedinta supune la vot prezentul proiect de hotarare .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu un
numar de 11 voturi "pentru si un vot impotriva ( dl consilier Dragu Vasile ).

S-a adoptat hotararea nr.48/30.08.2016
Fiecare consilier local a prezentat declaratia de avere si declaratia
privind interesele personale ale alesului local cu exceptia d-lui Dragu Vasile
care a afirmat ca le aduce la sedinta urmatoare .
Dupa discutarea proiectelor de hotarari la sedinta s-a prezentat si dl
consilier Craciun Nicolae .
Diverse .
D-na consilier Pavel Olimpia – propun ca pe raza comunei `sa se faca
o cantina pentru elevii din clasele I-VIII . Laptele si cornul nu este eficient si
sanatos . Stiu ca este program national . Spatiu pentru cantina il ofer eu in
mod gratuit, numai sa gasim fonduri pentru realizarea acestui proiect . Poate
facem un ONG sau gasim o fundatie care sa ne ajute .
Deoarece scolile de la Beilic si Bordusani nu mai functioneaza ,
putem sa gasim o solutie pentru a le da o utilitate . Am putea sa le
transformam in azil . Sa vorbim cu cei de la fundatia SF SAVA .
Dl primar , pentru cele doua proiecte ne sunt necesari peste 20 de
miliarde, bani de care nu dispunem in momentul de fata .
D-na Pavel Olimpia mai pune in discutie gunoiul de la Ciopec
Gheorghe , care este pus in pubele si pe jos , si nu dispare niciodata .
Intrucat alte intrebari, interpelari si probleme de analizat nu mai sunt , iar
punctele inscrise pe ordinea de zi au fost discutate , cu permisiunea domnilor
consilieri , presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei de astazi
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal .
Presedinte de sedinta
Craciun Nela Carmen
Secretar,
Iancu Viorica Raimonda

