CONSILIUL LOCAL SAGEATA

PROCES VERBAL
incheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Săgeata
din data de 29 mai 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.185/2018 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 , domnul administrator public Sorin Tanase şi d-na secretar
Iancu Viorica Raimonda.
Preşedinte de sedinta este domnul consilier local Grigore Dumitru .
Consilierii locali au primit odată cu convocatorul şi materialele
desfăşurări şedinţei

Domnul presedinte de sedinta Grigore Dumitru , prezinta
ordinea de zi :
1. Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Local al comunei Săgeata, din data de 27.04.2018;
2 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate
şi a indicatorilor tehnico –economici la obiectivul de investiţie „Construire
centru medical de permanenţă , sat Săgeata , comuna Săgeata , judeţul
Buzău „.
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat
între UAT Comuna Vadu Pașii, UAT Comuna Săgeata si UAT Judetul
Buzau pentru promovarea proiectului “Infiintare retea de distributie gaze
naturale in comunele Vadu Pasii si Sageata, judetul Buzau” .
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar.
4. Memoriul doamnei consilier local Căţoiu Cristina Artemiza
privind renovarea Căminului Cultural din sat Baniţa , comuna Săgeata ,
judeţul Buzău.
In continuarea şedinţei domnul consilier local Grigore Dumitru
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
27.04.2018.
Se aprobă cu unanimitate de voturi .
Punctul 2 al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea
Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico –economici la obiectivul
de investiţie „Construire centru medical de permanenţă , sat Săgeata ,
comuna Săgeata , judeţul Buzău „.

Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului
administrator public Sorin Tănase pentru a prezenta documentele
anexate la proictul de hotarare .
Domnul Tanase Sorin arata ca in urma discuţiilor purtate cu
reprezentanti MDRAP , valoarea proiectului adica indicatori tehnico
economici sa fie cei prevazuţi in ordinul de aprobare a investitie .
Suma prezentata in deviz cuprinde partea eligibila si cofinantarea
de la bugetul local . In orma organizari licitatiei suma va scădea .
Domnul preşedinte de şedinţă supune aprobări proiectul de
hotărâre . Este aprobat cu unanimitate de voturi .
S-a adoptat Hotararea nr.33/29.05.2018
Punctul 3 al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea
acordului de parteneriat între UAT Comuna Vadu Pașii, UAT Comuna
Săgeata si UAT Judetul Buzau pentru promovarea proiectului “Infiintare
retea de distributie gaze naturale in comunele Vadu Pasii si Sageata,
judetul Buzau .
Domnul administrator public Tanase Sorin , prezinta importanta
proiectul , ar fi o realizare importanta pentru comuna . Ne asociem cu
Comuna Vadu Paşii în ceea ce priveste realizarea studiului de
fezabilitate, iar plata acestuia se va face in procent comuna Sageta
plătind doar 35% din costul studiului de fezabilitate . Cu Consiliul
Judetean Buzau va fi un acord in ceea ce priveste aceesul la drumul
judetean DJ 203 K .
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.34/29.05.2018

Punctul 4 al ordinii de zi- Memoriul doamnei consilier local
Căţoiu Cristina Artemiza privind renovarea Căminului Cultural din sat
Baniţa , comuna Săgeata , judeţul Buzău.
Doamna consilier local a prezentat un memoriu privind aducerea
caminului cultural Banita la un standard . Doamna consilier local arata
ca ar trebuie amenajat caminul ca sa se poata organiza evenimente .
Domnul Tanase Sorin , administratorul public arata ca se are in
vedere amenajarea acestui camin cultural .In primul rand trebuie refacut
acoperisul ca sa nu mai ploua . Poate CNI mai initiaza o sesiune privind
reabilitarea caminelor culturale . In functie de alocarile bugetare , pe
viitor se incearca reabilitarea caminului cultural.
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
Grigore Dumitru
Secretar,
Iancu Viorica Raimonda

