CONSILIUL LOCAL SAGEATA
PROCES VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Sageata
din data de 25 noiembrie 2016
La sedinta de astazi sunt prezenti 12 consilieri locali din totalul de 13
consilieri care compun Consiliul Local al comunei Sageata .
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 viceprimar Ilie Constantin , care
indeplineste si atributiile conferite de lege primarului , conform
prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,
conform Dispozitiei primarului nr.573/21.11.2016 si a convocarii din
data de 24.11.2016, conform art.39 alin (1) 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 viceprimar Ilie Constantin si dna secretar
Iancu Viorica Raimonda.
Presedinte de sedinta este dl consilier local Manea Ion .
Consilierii locali au primit odata cu convocarea si materialele de
sedinta ( proiectul de hotarare , expunerea de motive si alte documente
necesare desfasurarii sedintei ) .
Dl presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi suplimentata astfel :

1.Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de
23.09.2016 , sedinta extraordinara din data de 01.11.2016 si sedinta
de indata din 10.11.2016 .
2.Proiect de hotarare aprobarea Regulamentului privind modul de
utilizare a microbuzului scolar din patrimoniul Unitatii Administrativ
Teritoriale Comuna Sageata , Judetul Buzau
Initiator- Ilie Constantin - Viceprimar
3.Proiect de hotarare privind suplimentarea numarului de burse
scolare si cuantumul acestora pentru anul scolar 2016-2017 , pentru
elevii din invatamantul preuniversitar de stat ;
Initiator- Ilie Constantin - Viceprimar
4.Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul de
stat pentru organizarea serbarii Pomului de Craciun
Initiator- Ilie Constantin -Viceprimar
Deoarece alte propuneri de modificare sau suplimentare a ordinii de
zi nu sunt, se supune la vot ordinea de zi , fiind aprobata cu 13 voturi
pentru .
Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi .
Punctul 1 al ordinii de zi – Se supune aprobarii procesul verbal al
sedintei din data de 23.09.2016, 01.11.2016 si 10.11.2016. Au fost
aprobat in unanimitate de voturi .
Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotarare privind
aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului
scolar din patrimoniul Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna
Sageata , Judetul Buzau
Dl presedinte intraba daca se inscrie cineva la cuvant.
Dl consilier local Tanase Pavel : Sa se respecte intocmai precizarile
din regulament . Directorul scolii sa prezinte dispozitia de numire a
persoanei care raspunde de elevi

In continuare dul presedinte de sedinta Manea Ion , supune
aprobari proiectul de hotarare .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu cu
un numar de 13 voturi "
S-a adoptat hotararea nr.60/25.11.2016
Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotarare privind privind
suplimentarea numarului de burse scolare si cuantumul acestora pentru
anul scolar 2016-2017 , pentru elevii din invatamantul preuniversitar de
stat
Dl presedinte de sedinta Manea Ion , da cuvantul dnei secretar
pentru a prezenta proiectul de hotarare . Reprezentantul Scolii Generale
" Nicolae Efrimescu " Sageata , ne-a inaintat adresa prin care a solicitat
suplimentarea numarului de burse de merit avand in vedere ca alti trei
elevi ,indeplinesc conditiile prevazute de lege , pentru acordarea bursei
de merit . Se da citire celor trei elevi . Bursa de merit este un stimulant
acordat elevilor , care ii face mai raspunzatori in ceea ce priveste modul
de perfectionare .
Dl presedinte de sedinta Manea Ion , supune aprobari proiectul de
hotarare in forma prezentata .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu un
numar de 13 voturi "pentru ".
S-a adoptat hotararea nr.61/25.11.2016.
Punctul 4 de pe ordinea de zi – "Proiect de hotarare alocarea unei
sume de la bugetul de stat pentru organizarea serbarii Pomului de
Craciun
Dl presedinte intreaba daca se inscrie cineva la cuvant . D-na
secretar prezinta sumele care s-au acordat in anul 2015 si 2014 . Se
propune ca suma sa fie de 30.000 lei . Cadourile se vor acordata conform

tabelelor primite de la Scoala Generala " Nicolae Efrimescu " Sageata ,
judetul Buzau .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu cu
un numar de 13 voturi "pentru .
S-a adoptat hotararea nr.62/25.11.2016
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
MANEA ION
Secretar,
Iancu Viorica Raimonda

