CONSILIUL LOCAL SAGEATA
PROCES VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Săgeata
din data de 31 martie 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 Ilie Constantin .
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.127/24.03.2017 si a convocării din data de
29.03.2017, 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, dul
consilier Craciun Florin , domnul Stanciu Ion , contabilul de Scoala
Gimnaziala Nicolae Efrimescu Sageata si domnul Tanase Sorin ,
administrator public .
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier local Mirea Eusebio
Costel .

Consilierii locali au primit odată cu convocarea şi materialele de
şedinţă ( proiectul de hotarare , expunerea de motive şi alte documente
necesare desfăşurarii şedinţei ) .
Domnul preşedinte de şedinţă Mirea Eusebio Costel , prezintă
ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliul Local
Sageata nr.52/2016 privind achizitionarea de catre Comuna Sageata a
imobilului – cladire si anexa proprietate juridica , situat in comuna
Sageata , sat Gavanesti , judetul Buzau .
Iniţiator – Ilie Constantin – Viceprimar cu atribuţii de primar.
2.Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului
Local Sageata nr.15/2014 privind aprobarea cumpararii unui teren in
suprafata de 2370 mp , situat in comuna Sageata , sat Dimbroca ,
Judetul Buzau .
Iniţiator – Ilie Constantin – Viceprimar cu atribuţii de primar.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri
si cheltuieli pentru anul 2017 al comunei Sageata , judetul Buzau .
Iniţiator – Ilie Constantin – Viceprimar cu atribuţii de primar
4.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul 2017 al Scolii Gimnaiale “ Nicolae Efrimescu “
Sageata , judetul Buzau”.
Iniţiator – Ilie Constantin – Viceprimar cu atributii de primar
5.Proiect

de

hotarare

privind

aprobarea

bugetului

general

consolidat de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al comunei Sageata ,
judetul Buzau ;
Iniţiator – Ilie Constantin – Viceprimar cu atibuţii de primar.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de
achizitii publice a comunei Sageata , judetul Buzau , pe anul 2017.
Iniţiator – Ilie Constantin – Viceprimar cu atribuţii de primar
7. 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 al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind modificarea
Hotararii Consiliul Local Sageata nr.52/2016 privind achizitionarea de
catre Comuna Sageata a imobilului – cladire si anexa proprietate
juridica , situat in comuna Sageata , sat Gavanesti , judetul Buzau.
D-ul preşedinte de şedinţă , d-ul consilier local Mirea Eusebio
Costel , dă cuvântul d-nei secretar pentru prezentarea proiectului de
hotărâre .
Dna secretar arată ca se modifica art.7 din prezenta hotarare ca
urmare a modificarii reprezentantului legal al Comunei Sageata , judetul
Buzău . Se va inlocui domnul Tanase Sorin cu domnul Ilie Constantin ,
viceprimar cu atributii de primar , conform prevederilor art.72 alin (1)
din Legea nr.215/2001 a administratiei publicei locale , republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare .
În continuare d-ul 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.21/31.03.2017
Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotarare privind
modificarea Hotararii Consiliului Local Sageata nr.15/2014 privind
aprobarea cumpararii unui teren in suprafata de 2370 mp , situat in
comuna Sageata , sat Dimbroca , Judetul Buzau.
D-ul preşedinte de şedinţă , d-ul consilier local Mirea Eusebio
Costel dă cuvântul d-nei secretar pentru prezentarea proiectului de
hotărâre .

Dna secretar arată ca se modifica art.5 din prezenta hotarare ca
urmare a modificarii reprezentantului legal al Comunei Sageata , judetul
Buzău . Se va inlocui domnul Tanase Sorin cu domnul Ilie Constantin ,
viceprimar cu atributii de primar , conform prevederilor art.72 alin (1)
din Legea nr.215/2001 a administratiei publicei locale , republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare .
În continuare d-ul presedinte de sedinţă Mirea Eusebio Costel ,
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.22/31.05.2016
Punctul 3 de pe ordinea de zi – " Proiect de hotarare privind
aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al
comunei Sageata , judetul Buzau ,,.
D-ul preşedinte de sedinta da cuvantul domnului consilier Craciun
Florin , pentru a prezenta proiectul de hotarare . Domnul consilier
prezinta o sintenza a bugetului , corelat cu sumele primite de la Consiliul
Judetean si AJFP Buzau si sumele din venituri respective impozite , taxe
locale , etc.
Domnul Tanase Sorin , administrator public , arata ca bugetul este
mai bun decat anul trecut . Insa avem de platit 4 miliarde la apa si 10
miliarde la canalizare . Aceste sume reprezinta cofinantarea adica
cheltuielile neeligibile.
Au loc discutii cu privire la gunoie . Platim o taxa foarte mare la
RER Buzau , respective 80 lei/tona . Dorim o implicare mai mare din
partea dumneavoastra . Oamenii arunca gunoiul peste tot . Cetatenii nu
platesc nici taxa de salubritate , care este o taxa locala . Garda de Mediu
ne-a amendat , si suntem in process cu ei , suntem in faza de recurs , la
prima instant au avut castig de cauza .
Dna consilier local Craciun Carmen – oamenii sunt nemultumiti de
taxa de gunoi .

Dna consilier local Pavel Olimpia – din doi in doi stalpi sa se
monteze, cosuri de gunoi . Sa se cumpere cosuri selective de gunoi .
Dul consilier local Tanase Pavel - gunoiul a invadat toate satele .
Domnul presedinte de sedinta supune spre aprobare , 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.22/31.03.2017.
Punctul 4 de pe ordinea de zi- Proiect de hotarare privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Scolii
Gimnaiale “ Nicolae Efrimescu “ Sageata , judetul Buzau”.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului consilier
Craciun Florin , pentru prezentarea proiectului de hotarare . Domnul
consilier arata ca bugetul scolii este format doar din sectiunea de
functionare si dezvoltare , si este finantat de le bugetul de stat si bugetul
local .
Nu se inscrie nimeni la cuvant . Se supune aprobarii 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.23/31.03.2017
Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotarare privind
aprobarea bugetului general consolidat de venituri si cheltuieli pentru
anul 2017 al comunei Sageata , judetul Buzau.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului consilier
Craciun Florin , pentru a prezenta proiectul de hotarare .
Domnul Craciun Florin , arata ca bugetul general cuprinde bugetul
local de venituri si cheltuieli al comunei Sageata si bugetul unitatii de
invatamant . Excedentul din anii precedenti se va folosi pentru cheltuieli
de capital .

Nu se inscrie nimeni la cuvant . Se supune aprobarii 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.24/31.03.2017
Punctul 6 de pe ordinea de zi- Proiect de hotarare privind
aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Sageata ,
judetul Buzau , pe anul 2017.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul doamnei secretar
pentru prezentarea proiectului de hotarare .
Dna secretar arata ca in conformitate cu noua legislatie trebuie
aprobata o procedura in ceea ce priveste modul de achizitionare a unui
bun , a unei lucrari sau prestari de servicii . In prezent orice achizitie se
face prin SEAP .
In functie de bugetul actual am realizat un program privind
achizitiile publice .
Nu se inscrie nimeni la cuvant . Se supune aprobarii 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.25/31.03.2017
Întrucât alte întrebări, înterpelari şi probleme de analizat nu mai sunt,
iar punctele înscrise pe ordinea de zi au fost discutate , cu permisiunea
domnilor consilieri , preşedintele de şedinţă , declară închise lucrările
şedintei de astăzi
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal
Presedinte de sedinta
Mirea Eusebio Costel
Secretar,
Iancu Viorica Raimonda

