CONSILIUL LOCAL SAGEATA
Nr.4302/10.11.2016
PROCES VERBAL
incheiat in sedinta de indata a Consiliului Local Sageata
din data de 10 noiembrie 2016
La sedinta de astazi sunt prezenti 11 consilieri locali din totalul de 13 consilieri locali
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 .
Sedinta a fost convocata de dl viceprimar Ilie Constantin ,care exercita de drep
atributiile ce ii sunt conferite de prevederile art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,
conform Dispozitiei primarului nr.572/09.11.2016 conform art.39 alin (4) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile si
completarile ulterioare .
Consilierii au fost convocati telefonic .
Lucrarile sedintei sunt publice.
La sedinta participa dl viceprimar Ilie Constantin si dna secretar Iancu Viorica
Raimonda.
Avand in vedere ca dl consilier local Tuzu Gheorghe nu poate participa la sedinta
, dansul fiind presedinte de sedinta , se impune a fii nominalizat alt consilier local .
D-na secretar Iancu Viorica Raimonda , prezinta ordinea de zi a sedintei :
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a consiliului local
pentru lunile noiembrie , decembrie 2016 si ianuarie 2017.
2.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.51/2016 privind aprobarea
acordului de parteneriat intre UAT Comuna Sageata si UAT Comuna Robeasca , UAT
Comuna Vadu Pasii cu UAT Judetul Buzau , pentru promovarea proiectului "
Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea

infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limita judet Braila – Robeasca – Vadu
pasii (E85);
Initiator- Ilie Constantin - Viceprimar si inlocuitorul de drep al primarului .
3. Prezentarea Ordinului Prefectului nr. 692/28.10.2016 privind incetarea
inainte de expirarea durastei normale a mandatului primarului comunei Sageata ,
judetul Buzau , dl Tanase Sorin
Deoarece alte propuneri de modificare sau suplimentare a ordinii de zi nu sunt, se
supune la vot ordinea de zi , fiind aprobata cu 11 voturi pentru .
Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi .
Punctul 1 al ordinii de zi – Dna secretar solicita a se face propuneri . Dl consilier
Mirea Eusebio Costel il propune pe dl Manea Ion. Dl consilier Manea Ion este votat cu
unanimitate de voturi, si indeplineste functia de presedinte de sedinta pentru lunile
noiembrie , decembrie 2016 si ianuarie 2017. .
S-a adoptat hotararea nr.58/10.11.2016
Punctul 2 de pe ordinea de zi – "Proiect de hotarare privind modificarea HCL
nr.51/2016 privind aprobarea acordului de parteneriat intre UAT Comuna Sageata si
UAT Comuna Robeasca , UAT Comuna Vadu Pasii cu UAT Judetul Buzau , pentru
promovarea proiectului " Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea
infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limita judet Braila – Robeasca – Vadu
pasii (E85);
Dna secretar - Proiectul de hotarare a fost initiat in urma adresei primita de la
Consiliul Judetean Buzau si I se da citire . Se modifica valoarea proiectului , fiind mai
mica de cea initiala .
Prezentul proiect de hotarare s-a aprobat cu 11 voturi pentru
S-a adoptat hotararea nr.59/10.11.2016
Fiecare consilier local a primit la mapa o copie de pe ordinul prefectului .
Intrucat alte intrebari, interpelari si probleme de analizat nu mai sunt , iar punctele
inscrise pe ordinea de zi au fost discutate , cu permisiunea domnilor consilieri ,
presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei de astazi

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal .
Presedinte de sedinta
Manea Ion
Secretar,
Iancu Viorica Raimonda

