CONSILIUL LOCAL SAGEATA

PROCES VERBAL
incheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Săgeata
din data de 27 aprilie 2018

La şedinţa de astăzi sunt prezenţi 12 consilieri locali din totalul de
12 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 .
Şedinta a fost convocata de d-ul viceprimar Ilie Constantin , care
indeplineste atributiile conferite de lege primarului ,conform prevederilor
art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare , conform
Dispozitiei primarului nr.139/2018 conform art.39 alin (4) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare .
În 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 d-ul viceprimar Ilie Constantin, cu atributii de
primar , d-na secretar Iancu Viorica Raimonda.
Preşedinte de sedinta este domnul consilier local Ciurea Constantin .
Consilierii locali au primit odată cu convocatorul şi materialele
desfăşurări şedinţei

Domnul presedinte de sedinta Ciurea Constantin , prezinta
ordinea de zi :
1 Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare

a Consiliului

Local al comunei Săgeata, din data de 30.03.2018;
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a
exerciţiului bugetar pe anul 2017
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe
secţiunea funcţionare şi secţiune dezvoltare ale bugetului local al
comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe trimestrul I al anului 2018.
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar.
4 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău .
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
5. Proiect de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare
privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern .
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
6. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al compart tului de „ Asistenţă Socială „
organizat la nivelul comunei Săgeata , judeţul Buzău .
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar .
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de
dezvoltare a serviciilor sociale în perioada 2018-2020 la nivelul comunei
Săgeata , judeţul Buzău .
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care
să facă parte din comisia cu atribuţii în domeniul urbanismului şi
amenajării teritoriului , autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
9. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărâri nr.31din
31.05.2017 privind aprobarea Programului de măsuri de gospodărire ,

înfrumuseţare şi păstrarea ordinii şi curăţeniei în comuna Săgeata ,
judeţul Buzău
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
10. Completarea Declaraţiei de avere , Declaraţiei de interes şi
Declaraţiei de interese personale .
In continuarea şedinţei domnul consilier local Ciurea Constantin
trece la discutarea fiecărui punct de pe ordinea de zi .
Punctul 1 al ordinii de zi –Aprobarea procesului verbal al
şedintei ordinare a consiliului local al comunei Sageata din data de
30.03.2018.
Se aprobă cu unanimitate de voturi .
Punctul 2 al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea
contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul doamnei secretar
pentru prezentarea primului punct de pe ordinea de zi .
Doamna secretar arata ca tabelul prezentat în cuprinsul hotărâri
cuprinde bugetul aprobat cu toate rectificarile bugetare si total suma ce
s-a cheltuit . Odată cu materialele a fost comunicat si contul de incheiere
detaliat .
Domnul preşedinte de şedinţă supune aprobări proiectul de
hotărâre . Este aprobat cu unanimitate de voturi .
S-a adoptat Hotararea nr.25/27.04.2018
Punctul 3 al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea
execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiune dezvoltare ale
bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe trimestrul I al
anului 2018.
Doamna secretar arata ca tabelul cuprinde sumele aprobate in
bugetul local la sectiunea de dezvoltare si functionare si cat s-a incasat
respective cheltuit .

D-ul preşedinte de şedinţă supune la vot prezentul proiect de
hotărâre .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu
cu un numar de 12 voturi "pentru "
S-a adoptat Hotararea nr.26/27.04.2018
Punctul 4 al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind alegerea
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău.
Domnul consilier Tanase Pavel il propune pe domnul consilier local
Grigore Dumitru .
D-ul preşedinte de şedinţă supune la vot prezentul proiect de
hotărâre .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu
cu un numar de 11 voturi "pentru " si o abtinere
S-a adoptat Hotararea nr.27/27.04.2018
Punctul 5 al ordinii de zi -Proiect de hotărâre privind însuşirea
Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de
audit public intern.
Doamna secretar prezinta proiectul de hotarare . Nu se înscrie
nimeni la cuvânt .
D-ul preşedinte de şedinţă supune la vot prezentul proiect de
hotărâre .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu
cu un numar de 12 voturi "pentru "
S-a adoptat Hotararea nr.28/27.04.2018
În continuarea şedinţei se trece la discutarea punctelor 6 şi 7 de pe
ordinea de zi având legătură între ele .
Punctul 6 şi 7 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind Proiect
de hotărâre privind privind aprobarea Regulamentului de organizare şi

funcţionare al compart tului de „ Asistenţă Socială „ organizat la nivelul
comunei Săgeata , judeţul Buzău şi Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale în
perioada 2018-2020 la nivelul comunei Săgeata , judeţul Buzău.
Doamna secretar arata că în conformitate cu noile reglementări în
domeniul asistenţei sociale , respective HG nr.797/2017 , au fost initiate
cele doua proiecte .
D-ul preşedinte de şedinţă supune la vot prezentul proiect de
hotărâre .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu
cu un numar de 12 voturi "pentru "
S-a adoptat Hotararea nr.29/27.04.2018 şi Hotărârea
nr.30/27.04.2018
Punctul 8 al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind .
Doamna secretar propune desemnarea a doi consilieri locali care
sa faca parte din comisia cu atribuţii in domeniul urbanismului şi
amenajarii teritoriului .
Din aceasta comisie s-a propus a face parte dna Căţoi Cristina
Artemiza şi domnul consilier local Tuzu Gheorghe .
D-ul preşedinte de şedinţă supune la vot prezentul proiect de
hotărâre .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu
cu un numar de 12 voturi "pentru ".
S-a adoptat Hotararea nr.31/27.04.2018
Punctul 9 al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind privind
completarea Hotărâri nr.31din 31.05.2017 privind aprobarea
Programului de măsuri de gospodărire , înfrumuseţare şi păstrarea
ordinii şi curăţeniei în comuna Săgeata , judeţul Buzău .

Doamna secretar arata ca la data adoptari prezentei hotărâri nu sa avut în vedere şi aprobarea procesului verbal de constatare şi
sancţionarea a contraventiilor , aşa cum se precizează şi în adresa
comunicată de Instituţia Prefectului , judeţul Buzău .
D-ul preşedinte de şedinţă supune la vot prezentul proiect de
hotărâre .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu
cu un numar de 12 voturi "pentru ".
S-a adoptat Hotararea nr.32/27.04.2018.
Doamna secretar arata ca declaraţiile au termen 15 iunie 2018 ,
pentru a fi depuse .
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal
Presedinte de sedinta
Ciurea Constantin
Secretar,
Iancu Viorica Raimonda

