CONSILIUL LOCAL SAGEATA
Nr.2329/06.07.2017

PROCES VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Săgeata
din data de 30 iunie

2017

La şedinţa de astazi sunt prezenţi 12 consilieri locali din totalul de 13
consilieri care compun Consiliul Local al comunei Săgeata . Lipseste
nemotivat d-ul consilier local Vâsie Dumitru .
Sunt întrunite astfel prevederile art.40 alin (1) din Legea nr.215/2001
privind administraîia publică locală, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare , prezenţa majorităţii consilierilor în funcţie ,
şedinţa fiind legal constituită .
Şedinta a fost convocată de d-ul viceprimar Ilie Constantin , care
îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului conform prevederilor
art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale ,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare , conform
Dispozitiei primarului nr.254/23.06.2017 si a convocării din data de
28.06.2017, conform art.39 alin (3) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală , republicată , cu modificările şi completările
ulterioare .
În convocare au fost specificate data, ora , locul desfăşurării şedinţei ,
precum şi ordinea de zi propusă a se discuta , conform prevederilor
legale .
Lucrările şedinţei sunt publice.
La şedinţă participă d-na secretar Iancu Viorica Raimonda.
Preşedinte de şedinţă este d-na consilier local Pavel Olimpia .
Consilierii locali au primit odată cu convocarea şi materialele de
şedinţă

( proiectul de hotarare , expunerea de motive şi alte documente necesare
desfăşurarii şedinţei ) .
Doamna preşedinte de şedinţă Pavel Olimpia , prezintă ordinea de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 31 mai
2017.
2. Proiect de hotărare privind modificarea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al comunei Săgeata , judeţul Buzău .
Initiator – Ilie Constantin – Viceprimar cu atributii de primar
3. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind
activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din
comuna Săgeata, judeţul Buzău , pe semestrul I al anului 2017.
Initiator – Ilie Constantin – Viceprimar cu atributii de primar
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei
speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Săgeata, judeţul Buzău .
Initiator – Ilie Constantin – Viceprimar cu atributii de primar
5. Alte probleme curente ale comunei .
Deoarece alte propuneri de modificare sau suplimentare a ordinii de zi
nu sunt, se supune la vot ordinea de zi , fiind aprobată cu 12 voturi
pentru .
Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi .
Punctul 1 de pe ordinea de zi ; Aprobarea procesului verbal al
sedintei din data de 31 .05. 2017. Este aprobat cu unanimitate de voturi
.

Punctul 2 al ordinii de zi – Proiect de hotărare privind modificarea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Săgeata,
judeţul Buzău .
D-na preşedinte de şedinţă , d-na consilier local Pavel Olimpia ,
dă cuvântul d-nei secretar pentru prezentarea proiectului de hotărâre .
Domna secretar prezinta detaliat despre modificarea poz. Nr. 128
din inventarul domeniului public al comunei , este vorba despre caminul
cultural, care a fost reabilitat prin CNI . In continuare prezinta procesul
verbal de receptie al lucrarii , arata ca exista carte funciara si actul de
dezmembrare . Arata ca a fost facut act de dezmembrare deoarece
suprafata terenului afferent caminului era mai mare , iar o conditie a
CNI a fost sa fie identificata doar suprafata aferenta constructiei . Se
modifica valoarea investitiei fata de cea care era initial trecuta . In
continuare se prezinta noua pozitie , cu care va figura caminul cultural .
Cu valoarea trecuta in procesul verbal de receptie apare si in
contabilitate .
Doamna consilier local Pavel Olimpia – Suprafata care a fost
dezmembrata , respective 20.284 mp va fii concensionata . Doamna
secretar da citire din actul de dezmembrare , din ce se compune
respective suprafata , si arata ca nu se va concesiona .
În continuare d-na preşedinte întreabă dacă se mai înscrie cineva
la cuvânt . Nu se înscrie nimeni . Se supune la vot , prezentul proiect de
hotărâre .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost abrobat cu un
număr de 12 voturi "pentru " .
S-a adoptat hotărârea nr.33/30.06.2017
Punctul 3 de pe ordinea de zi –. Proiect de hotarare privind
aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav din comuna Săgeata, judeţul Buzău , pe
semestrul I al anului 2017.

D-na preşedinte de şedinţă, d-na consilier local Pavel Olimpia , da
cuvantul doamnei secretar pentru prezentarea proiectului de hotarare ,
asistenti personali fiind sub coordonarea dansei .
Doamna secreta , face o sintenza cu privire la numarul de asistenti
persoanali si indemnizatii persoana cu handicap , pentru semestrul I .
Angajarea asistentilor personali se face in baza certificatului de incadrare
in grad de handicap si a acordului primit de la DGASPC Buzau .
Acordarea indemnizaţiei persoana cu handicap se face in aceleasi
conditii .
În continuare d-na presedinte de sedinţă Pavel Olimpia , supune
aprobări proiectul de hotărâre in forma initiată .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost abrobat cu un
număr de 12 voturi "pentru ",
S-a adoptat hotărârea nr.34/30.06.2016
Punctul 4 de pe ordinea de zi – " Proiect de hotărâre privind
aprobarea constituirii comisiei speciale pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Săgeata, judeţul
Buzău,,.
D-na preşedinte de şedinţă dă cuvântul dnei secretar pentru a
prezenta proiectul de hotărăre . Dna secretar arata ca , trebuie
constituita comisia de inventariere a domeniului public , avand in
vedere modificarile care au aparut in ceea ce priveste bunurile din
domeniul public . Componenta comisiei de inventariere este prevazuta in
actul normativ.
D-na preşedinte de şedinţă Pavel Olimpia , supune aprobări
proiectul de hotărâre in forma prezentată .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu cu
un numar de 12 voturi "pentru "
S-a adoptat hotararea nr.35/30.06.2017.
Doamna secretar ii aduce la cunostiinta doamnei consilier local Catoi
Artemiza Cristina , ca pe data de 10 iulie 2017 , s-a inscris la audienta

domnul Dobrota Victor din satul Dimbroca , comuna Sageata , judetul
Buzau .
Au avut loc dezbateri in ceea ce priveste activitatea beneficiarilor
de la ajutor social .
Nemifiind nici un proiect de hotarare de dezbatut , sau alte puncte
pe ordinea de zi , sedinta a fost declarata inchisa .
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal
Presedinte de sedinta
Pavel Olimpia

Secretar,
Iancu Viorica

