CONSILIUL LOCAL SAGEATA

PROCES VERBAL
incheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Săgeata
din data de 29 iunie 2018

La şedinţa de astăzi sunt prezenţi 10 consilieri locali din totalul de
12 consilieri care compun Consiliul Local al comunei Sageata. Lipseşte
dna consilier local Pavel Olimpia şi doamna consilier local Căţoiu
Cristina Artemiza
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.223/2018 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 şi d-na secretar Iancu Viorica Raimonda.
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 .
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 29.05.2018;
2. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar
Consultativ al comunei Săgeata , judeţul Buzău
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru
asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar.
Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi .
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
29.05.2018.
Se aprobă cu unanimitate de voturi .
Punctul 2 al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind constituirea
Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Săgeata , judeţul Buzău .
Doamna secretar arata ca membri Consiliului Comunitar
Consultativ participă la cazuri mai deosebite cu care se confruntă
compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primoariei Comunei
Săgeata .
Se fac nominalizări pentru cei doi consilieri locali care fac parte din
Consiliul Comunitar consultativ . A fost nominalizată doamna consilier
local Crăciun Nela Carmen şi domnul consilier local Mazîlu Florentin .

Doamna secretar dă citire componenţei consiliului .
Domnul preşedinte de şedinţă supune aprobări proiectul de
hotărâre . Este aprobat cu unanimitate de voturi .
S-a adoptat Hotararea nr.35/29.06.2018
Punctul 3 al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind stabilirea
unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de interes
public.
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 10 voturi "pentru "
S-a adoptat Hotararea nr.36/29.06.2018
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal .
Presedinte de sedinta
Grigore Dumitru
Secretar,
Iancu Viorica Raimonda

