CONSILIUL LOCAL SAGEATA

PROCES VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Săgeata
din data de 28 februarie 2019

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 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 privind administraţia publică
locală , republicată cu modificările şi completările ulterioare , conform
Dispozitiei primarului nr.64 /2019 conform art.39 alin (4) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publică locală , republicată , cu
modificările şi completările 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 participă domnul viceprimar Ilie Constantin, cu atributii
de primar , d-na secretar Iancu Viorica Raimonda şi domnul
administrator public Tănase Sorin .
Doamna secretar arată că în conformitate cu prevederile art.45
alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , proiectele de
hotărâre se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă
Consilierii locali au primit odată cu convocatorul şi materialele
desfăşurări şedinţei.
Doamna secretar Iancu Viorica Raimonda , arată că ordinea de zi a
şedinţei se suplimentează cu Proiectul de hotărâre privind stabilirea
salariilor de baza pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul
Buzău - familia ocupationala “Administraţie”. Se supune la vot
suplimentarea ordinii de zi . Se aprobă cu unanimitate de voturi .
Doamna secretar arată că trebuie desemnat preşedinte de şedinţă
pentru lunile februarie , martie şi aprilie 2019 , având în vedere că
doamna consilier local Pavel Olimpia a fost până în luna ianuarie 2019.
Doamna consilier local Crăciun Nela Carmen îl propune pe domnul
Tuzu Gheorghe . Este aprobat cu unanimitate de voturi .
Domnul preşedinte de şedinţă supune spre aprobare ordinea de zi
suplimentată ,astfel :
1. Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare

a Consiliului

Local al comunei Săgeata, din data de 18.12.2019;
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a
Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe
secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al
comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe trimestrul III şi IV al anului 2018
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind
activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din
comuna Săgeata , pe semestrul II , al anului 2018.

Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea , pentru anul 2019, a
numărului de asistenţi personali ai personelor cu handicap grav .
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii şcolare pentru
unitatea de învăţământ cu personalitate juridică “ Nicolae Efrimescu “
din comuna Săgeata , judeţul Buzău .
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării nivelului unor
funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău .
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de audienţe
acordate cetăţenilor de către consilierii locali în anul 2019
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi
lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă lunar
pentru beneficiarii de ajutor social,conform prevederilor legii
nr.416/2001 , privind venitul minim garantat .
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
10. Proiect de hotărâre privind aderarea Consiliului Local Săgeata ,
prin UAT Săgeata,în calitate de membru asociat , la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară “Buzău – Mărăcineni “.
Iniţiator – Tănase Pavel – consilier local
11. Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău - familia
ocupationala “Administraţie”.
Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi .
În continuarea şedinţei domnul consilier local Tuzu Gheorghe
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
18.12.2019.
Se aprobă cu unanimitate de voturi .
Punctul 2 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale
bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe trimestrul III şi
IV al anului 2018
Domnul administrator public Tănase Sorin , prezintă proiectul de
hotărâre
Nu se înscrie nimeni la cuvânt .
Domnul preşedinte de şedinţă supune aprobări proiectul de
hotărâre . Este aprobat cu unanimitate de voturi .
S-a adoptat Hotararea nr.2/28.02.2019
Punctul 3 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea
raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav din comuna Săgeata , pe semestrul II , al anului 2018.
Doamna secretar prezintă evoluţia asistenţilor personali pe
semestrul II al anului 2018 . Arată că asistenţi personali ai persoanelor
cu handicap au beneficiat de concediu de odihnă iar persoanele cu
handicap au beneficiat de indemnizaţie . Asistenţi personali sunt
angajaţi doar cu acordul primit de la DGASPC .
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.3/28.02.2018

Punctul 4 al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea ,
pentru anul 2019, a numărului de asistenţi personali ai personelor cu
handicap grav.
Dna secretar arată că în anul 2018 am aprobat un număr de 27
de asistenţi personali . Domnul administrator public Tănase Sorin arată
că în conformitate cu noile prevederi legislative şi anume că plata
asistenţilor personali şi indemnizaţiile vor fi plătite din bugetul local ,
propun a se păstra numărul de asistenţi personali şi pentru anul 2019.
Dna secretar arată că avem în prezent trei cereri de angajare ca
asistent personal , care urmează să fie angajaţi după aprobarea
bugetului local
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.4/28.02.2019
Punctul 5 al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea
structurii şcolare pentru unitatea de învăţământ cu personalitate
juridică “ Nicolae Efrimescu “ din comuna Săgeata , judeţul Buzău.
Doamna secretar arată că în urma avizului primit de la
Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău , a fost promovat prezentul proiect
de hotărâre .
Domnul consilier local Tănase Pavel nu este de acord cu proiectul
de hotărâre . Cum să aprobăm noi reţeaua şcolară dacă a fost avizată în
principiu de altă instituţie . Doamna secretar arată că aşa este prevăzut
în legislaţie
Nu se mai 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 11 voturi "pentru " şi un vot “împotrivă”.

S-a adoptat Hotararea nr.5/28.02.2019
Punctul 6 al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind privind
aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuţie din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul
Buzău .
Doamna secretar arată că în luna ianuarie 2019 a avut loc
concursul de promovare în grad pentru două funcţii publice . Domnul
Ispas Marcel a promovat în funcţia de referent , grad superior în cadrul
compartimentului impozite şi taxe locale , financiar contabil , achiziţii
publice , resurse umane ,urbanism şi amenajarea teritoriului .
Domnul Petre Dumitru a promovat în funcţia publică de execuţie
de inspector , grad professional superior , în cadrul compartimentului
registru agricol , cadastru şi protecţia mediului .
Pentru emiterea dispoziţiei de promovare , trebuie conform
legislaţiei să modificăm în statul de funcţii , nivelul funcţiilor publice de
execuţie .
Nu se mai 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.6/28.02.2019
Punctul 7 al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea
programului de audienţe acordate cetăţenilor de către consilierii locali în
anul 2019.
Doamna secretar stabileşte programul de audienţe cu fiecare
consilier local în parte .
Nu se mai 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.7/28.02.2019
Punctul 8 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului de acţiuni şi lucrări de interes local în vederea repartizării orelor
de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social,conform prevederilor
legii nr.416/2001 , privind venitul minim garantat.
Doamna secretar arată că planul de acţiuni a fost stabilit la modul
general , cuprinzând acţiunile ce pot fii effectuate pe raza comunei . În
fiecare lună , inspectorul din cadrul compartimentului asistenţă socială ,
va stabili acţiunile care vor fi efectuate de beneficiari de ajutor social.
Nu se înscrie nimeni la cuvant.
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.8/28.02.2019
Punctul 9 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind aderarea
Consiliului Local Săgeata , prin UAT Săgeata,în calitate de membru
asociat , la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău –
Mărăcineni“.
Se da cuvântul domnului administrator public pentru prezentarea
proiectului de hotărâre . Se arată că demersurile privind aderarea s-au
făcut încă din anul 2018 . Sunt anumite cheltuieli care vor fi suportate
din bugetul local , respectiv cotizaţia anuală şi o sumă lunară către
Trans Buz SA Buzău . Suma se stabileşte în funcţie de câte trasee vor fi
stabilite .
Acesta este un prim pas .
Doamna consilier local Pavel Olimpia arată că este de acord cu
proiectul dar de ce nu a fost pusă şi dânsa la expunerea de motive .

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.9/28.02.2019
Punctul 10 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind stabilirea
salariilor de baza pentru funcţionarii publici şi personalul contractual
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata ,
judeţul Buzău - familia ocupationala “Administraţie”.
Sunt prezentate salariile pe compartimente şi pe funcţii .
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.10/28.02.2019
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal .
Presedinte de sedinta
TUZU GHEORGHE
Secretar,
Iancu Viorica Raimonda

