CONSILIUL LOCAL SAGEATA

PROCES VERBAL
incheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Săgeata
din data de 31 octombrie 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.321 /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 domnul 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 iar

proiectele de hotărăre privind patrimoniul cu votul a două treimi din
numărul consilierilor locali în funcţie .
Preşedinte de sedinta este domnul consilier local Vâsie Dumitru .
Consilierii locali au primit odată cu convocatorul şi materialele
desfăşurări şedinţei
Domnul presedinte de sedinta Vâsie Dumitru , prezinta
ordinea de zi :
1. Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Local al comunei Săgeata, din data de 27.09.2018;
2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
privat al comunei Săgeata , judeţul Buzău , a unei suprafeţe de teren .
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 al anului 2018
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar.
4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a
Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
5. Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere şi
acordarea unui acord de principiu în vederea cumpărării unui teren
arabil în suprafaţa de 1118 mp , situat în comuna Săgeata , comuna
Săgeata , judeţul Buzău .
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
6. Proiect de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare
privind organizarea şi exercitarea activităţii de registru agricol .
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
7. Proiect de hotărâre privind modificarea ştatului de funcţii la
nivelul Primăriei Comunei Săgeata , judeţul Buzău , prin transformarea

unei funcţii publice vacante de nivel superior în funcţie publică de nivel
inferior
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
8. Cererea doamnei Rusu Elena , profesor în cadrul Şcolii
Gimnaziale „Nicolae Efrimescu „ Săgeata , care solicită închirierea
apartamentului nr.5 din cadrul blocului de locuinţe P+1 Săgeata .
Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi .
In continuarea şedinţei domnul consilier local Vâsie 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
27.09.2018.
Se aprobă cu unanimitate de voturi .
Punctul 2 al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind atestarea
apartenenţei la domeniul privat al comunei Săgeata , judeţul Buzău , a
unei suprafeţe de teren.
Doamna secretar prezintă proiectul de hotarare . Este vorba despre
atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Săgeata , a
suprafetei de 2076 mp , teren amplasat în satul Găvăneşti , achiziţionat
de Comuna Săgeata , judeţul Buzău , conform contractului de vânzare
cumpărare nr. 2460/2010. Acest teren nu se regăseşte înregistrat nici în
contabilitate . Suprafata de teren este înscrisă în cartea funciară şi are şi
număr cadastral .
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.54/31.10.2018

Punctul 3 al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea
execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale
bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe trimestrul III al
anului 2018.
Dna secretar arata că au fost respectate prevederile bugetare.
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.55/31.10.2018
Punctul 4 al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind alegerea
preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău.
Este nominalizată doamna consilier local Pavel Olimpia pentru a fi
preşedinte de şedinţă petru următoarele trei luni , respectiv noiembrie şi
decembrie 2018 şi ianuarie 2019.
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.56/31.10.2018
Punctul 5 al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind numirea
unei comisii de negociere şi acordarea unui acord de principiu în vederea
cumpărării unui teren arabil în suprafaţa de 1118 mp , situat în comuna
Săgeata , comuna Săgeata , judeţul Buzău .
Dna secretar arata ca prezentul proiect de hotărâre are la bază
cererea doamnelor Ciolan Maria şi Drăgănesc Elena care au adus în
atenţia instituţiei ca doresc să vândă suprafaţa de 1.118 mp teren
intravilan , amplasat în sat Săgeata , comuna Săgeata , judeţul Buzău .
La cerere sunt ataşate acte de proprietate inclusiv cartea funciară a
terenului . Achiziţionarea terenului se va face în urma întocmirii unui

raport de evaluare , care va fi supus aprobării consiliului local . Se va
negocia preţul de cumpărare cu proprietarele terenului .
Se solicit a se face nominalizări pentru consilieri locali care vor
face parte din comisia de negociere a terenului . Dul Tănase Pavel
propune pe domnii consilieri locali Tuzu Gheorghe şi Manea Ion .
Doamna consilier local Pavel Olimpia o propune pe doamna consilier
local Căţoiu Cristina Artemiza . Doamna secretar Iancu Viorica
Raimonda , arată că , comisia va fi formată din 5 membri . Din aceasta
comisie va mai face parte şi domnul Petre Dumitru , inspector în cadrul
compartimentului registru agricol , protecţia mediului şi cadastru .
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.57/31.10.2018
Punctul 6 al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind însuşirea
Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de
registru agricol.
Doamna secretar arată că in momentul de faţă persoanele care
aveau atribuţii în ceea ce priveşte registrul agricol , sunt în concediul
medical . Doamna Picu Alecsandra este în concediu medical post natal
iar doamna Zaharia Miruna Maria urmează să intre în concediu medical
apoi în concediu de creştere a copilului până la împlinirea vârstei de doi
ani . Până în luna ianuarie 2019 activitatea registrului agricol este
perturbata . Comuna Sageata este afiliată la Asociaţia Comunelor din
anul 2013 . Postul de inspector poate fi scos la concurs dupa
suspendarea raportului de muncă al doamnei Zaharia Miruna Maria .
Până atunic vom angaja prin intermediul Asociaţiei Comunelor o
persoana care să asigure buna funcţionare a compartimentului registru
agricol .

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.58/31.10.2018
Punctul 7 al ordinii de zi- Proiect de hotarare privind modificarea
ştatului de funcţii la nivelul Primăriei Comunei Săgeata , judeţul Buzău ,
prin transformarea unei funcţii publice vacante de nivel superior în
funcţie publică de nivel inferior.
Doamna secretar prezimtă proiectul de hotărâre .
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.59/31.10.2018
Punctul 8 al ordinii de zi- Cererea doamnei Rusu Elena ,
profesor în cadrul Şcolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu „ Săgeata , care
solicită închirierea apartamentului nr.5 din cadrul blocului de locuinţe
P+1 Săgeata.
Consilieri locali sunt de acord cu inchirierea apartamentului . Se
va face raport de evaluare . În funcţie de raportul de evaluare se va
stabili chiria
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal .
Presedinte de sedinta
Vâsie Dumitru
Secretar,
Iancu Viorica Raimonda

