CONSILIUL LOCAL SAGEATA
Nr.3735/27.09.2016
PROCES VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Sageata
din data de 23 septembrie 2016
La sedinta de astazi sunt prezenti 12 consilieri locali din totalul de 13 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 .
La sedinta lipseste dna consilier local Catoiu Artemiza Cristina , avand depusa cererea
inregistrata sub nr.3677/22.09.2016 , prin care arata cu nu poate participa la sedinta ,
deoarece este plecata din tara .
Sedinta a fost convocata de dl primar Sorin Tanase , conform Dispozitiei primarului
nr.465/19.09.2016 si a convocarii din data de 20.09.2016, conform art.39 alin (1) din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile si
completarile ulterioare .
In 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 dl primar Sorin Tanase si dna secretar Iancu Viorica Raimonda.
Presedinte de sedinta este dl consilier local TUZU GHEORGHE .
Consilierii locali au primit odata cu convocarea si materialele de sedinta ( proiectul de
hotarare , expunerea de motive si alte documente necesare desfasurarii sedintei ) .
Domnul presedinte de sedinta Tuzu Gheorghe , solicita suplimentarea ordini de zi ,
cu urmatoarele proiecte de hotarari :
1.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a
documentatiei faza proiect tehnic – detalii de executie , aferenta obiectivului de investitii
" Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Sageata , judetul Buzau "

Initiator – Sorin Tanase – Primar
2. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului
" Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Sageata , judetul Buzau " .
Initiator – Sorin Tanase – Primar
Se supune la vot suplimentarea ordini de zi cu cele doua proiecte de hotarare .
Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobata cu 11 voturi pentru si 1 abtinere ( dl consilier
local Dragu Vasile )
Dl presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi suplimentata astfel :
1.Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 30.08.2016.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile
permanente aflate in proprietatea privata a comunei Sageata .
Initiator- Tanase Sorin - Primar
3.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor consiliului local care vor
face parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director si director adjunct
in cadrul Scolii Gimnaziale " Nicolae Efrimescu " Sageata ;
Initiator- Tanase Sorin - Primar
4.Proiect de hotarare 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- Tanase Sorin - Primar
5.Proiect de hotarare privind achizitionarea de catre Comuna Sageata a imobilului –
cladire si anexa – proprietate juridica , situat in comuna Sageata , sat Gavanesti , judetul
Buzau .
Initiator- Tanase Sorin - Primar
6.Proiect de hotarare privind. Achizitionarea serviciilor de consultanta , de asistenta
si reprezentare .
Initiator- Tanase Sorin - Primar

7. Adresa Scolii Gimnaziale Nicolae Efrimescu privind decontarea navetei cadrelor
didactice .
8.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a
documentatiei faza proiect tehnic – detalii de executie , aferenta obiectivului de investitii
" Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Sageata , judetul Buzau "
Initiator – Sorin Tanase – Primar
9. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului " Modernizarea retelei de
drumuri de interes local in comuna Sageata , judetul Buzau " .
Initiator – Sorin Tanase – Primar
Deoarece alte propuneri de modificare sau suplimentare a ordinii de zi nu sunt, se
supune la vot ordinea de zi , fiind aprobata cu 12 voturi pentru .
Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi .
Punctul 1 al ordinii de zi – Se supune aprobarii procesul verbal al sedintei din data
de 30.08.2016. A fost aprobat in unanimitate de voturi .
Punctul 2 de pe ordinea de zi

– Proiect de hotarare privind aprobarea

Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate in proprietatea privata a
comunei Sageata .
Dl presedinte intraba daca se inscrie cineva la cuvant.
Dl consilier local Dragu Vasile : avem izlaz in satele Banita si Gavanesti . Nu sunt de
acord cu infiintarea de fantani pentru adaparea animalelor . Propun ca izlazul sa fie
concesionat pe o perioada mai mare de un an .
Dl consilier local Tanase Pavel: nu sunt de acord cu concesionarea. Construirea de
fantani este un lucru avantajos
Dl consilier local Tuzu Gheorghe : nu sunt de acord cu concesionarea. Izlazul trebuie
sa ramana al locuitorilor . Este un lucru bun infiintarea de fantani pentru adapatul
animalelor .
In continuare dul presedinte de sedinta Tuzu Gheorghe , supune aprobari proiectul
de hotarare .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu cu un numar de 11
voturi "pentru si o abtinere (dl Dragu Vasile )

S-a adoptat hotararea nr.49/23.09.2016
Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotarare privind desemnarea
reprezentantilor consiliului local care vor face parte din comisia de concurs pentru
ocuparea functiei de director si director adjunct in cadrul Scolii Gimnaziale " Nicolae
Efrimescu " Sageata
Dl presedinte de sedinta Tuzu Gheorghe , da cuvantul dnei secretar pentru a
prezenta proiectul de hotarare . Reprezentantul Scolii Generale " Nicolae Efrimescu "
Sageata , ne-a inaintat adresa prin care a solicitat numirea a doi reprezentanti care sa faca
parte din comisia de concurs pentru examenul de director si director adjunct . Conform
legislatiei cele doua persoane care vor fii nominalizate trebuie sa aiba studii superioare .
Singurele persoane din cadru consiliului local care au studii superioare sunt dl Tuzu
Gheorghe si dl Tanase Pavel .
Dl presedinte de sedinta Tuzu Gheorghe , supune aprobari proiectul de hotarare in
forma prezentata .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu un numar de 12
voturi "pentru ".
S-a adoptat hotararea nr.50/23.09.2016.
Punctul 4 de pe ordinea de zi – "Proiect de hotarare 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 . Este un proiect finantat cu bani europeni , la care UAT
Comuna Sageata nu are nici o contributie . Avand in vedere da DJ 203 K tranziteaza si
comuna noastra este oportun si necesar acordul nostru . In documentele primite de la
Consiliul Judetean Buzau sunt prezentate toate lucrarile si valoarea investitiei .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu cu un numar de 12
voturi "pentru .

S-a adoptat hotararea nr.51/23.09.2016
Punctul 5 de pe ordinea de zi – " Proiect de hotarare privind achizitionarea de catre
Comuna Sageata a imobilului – cladire si anexa – proprietate juridica , situat in comuna
Sageata , sat Gavanesti , judetul Buzau.
Dna secretar arata ca in urma negocierii facuta de catre comisia de negociere si
presedinta COONSUMCOOP ALINTA VADU PASII , s-a stability pretul de cumparare
la 40.000 lei . La baza negocierii a stat raportul de evaluare a cladirii intocmit de
persoana autorizata , cele doua oferte inaintate . S-a precizat faptul ca societatea are
creanta bugetara , respective impozit pe cladire , urmand a se face compensare . Totodata
s-a stabilit ca suma de 40.000 lei sa fie platita in doua transe, din prima transa urmand a
se opri impozitul pe cladire .
Dl consilier Dragu Vasile : aceasta cladire a mai fost scoasa la vanzare si nu sa
finalizat vanzarea . Pe teren cooperativa nu a platit taxa . O cooperative nu poate trai din
chirie . Eu ma opun la aceasta vanzare .
Dl consilier Tuzu Gheorghe : am mai ridicat aceasta problema . Aceasta cladire a fost
facuta de CAP , insa prin instanta s-a constatat ca cooperative este proprietara cladiri .
Dl consilier Tanase Pavel : locuitori comunei au participat la construirea cladirii , si nu
ca membri de cap .Consider ca este o investitie buna , acestei cladiri dandu-I o utilitate .
Cu timpul cladirea se degrada , cooperative neputand contribui la ingrijirea ei .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu un numar de 11
voturi "pentru si un vot impotriva ( Dragu Vasile ) .
S-a adoptat hotararea nr.52/23.09.2016
Punctul 6 de pe ordinea de zi –. Proiect de hotarare privind Achizitionarea serviciilor
de consultanta , de asistenta si reprezentare.
Dna Pavel Olimpia a cerut relatii despre acest proces.
Dna secretar : in urma unui control efectuat de catre Garda de Mediu Buzau , am fost
amendati cu suma de 15.000 lei .In urma discutiilor purtate in timpul controlului ,
comisia a relatat ca am avut deja doua avertismente si nu ne poate da un nou

avertisment . Am contestat procesul verbal de amenda , dat fiind complexitatea dosarului
consider ca se impune angajarea unui avocat pentru aparare.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu un numar de 11
voturi "pentru si un vot impotriva ( Dragu Vasile )
S-a adoptat hotaraea nr.53/23.09.2016

Punctul 7 de pe ordinea de zi – Adresa Scolii Gimnaziale Nicolae Efrimescu privind
decontarea navetei cadrelor didactice.
Dl consilier Tuzu Gheorghe , este vorba despre o sentinta judecatoreasca , prin
care cadrele didactice care nu au domiciliul pe raza comunei Sageata , au obtinut
decontarea navetei . Propunerea lor o consider oportuna si se vor avea in considerare
sumele la intocmirea bugetului pe 2017 si rectificare pe 2016 avand in vedere ca aceasta
suma nu a fost prevazuta .
Se va face proiect de hotarare .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu un numar de 12
voturi "pentru
S-a adoptat hotaraea nr.56/23.09.2016
Proiectul de hotarare nr.8 si 9 sunt legate intre ele . Dl primar Sorin Tanase : avand in
vedere ca urmeaza a se deschide o noua runda de finantare , m-am gandit la realizarea
unui proiect care urmareste dezvoltarea infrastructurii rurale . In fiecare sat urmeaza a se
asfalta cate o doua strazi cu exceptia satului Gavanesti . Prin realizarea proiectului se
urmareste modernizarea infrastructurii rutiere , prin realizarea de strazi la standardele
europene , si tot odata la dezvoltarea comunei . Proiectul va fii finantat din fonduri
guvernamentale iar cofinantarea din bugetul local . In documentele prezentate aveti
detaliat pe fiecare strada ce urmeaza a se realiza si costul . Consider ca este un proiect
viabil pentru comunitate .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu un numar de 11
voturi "pentru si o abtinere ( dl Dragu Vasile )

S-au adoptat hotararile nr.54/23.09.2016 si nr.55/23.09.2016
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
TUZU GHEORGHE
Secretar,
Iancu Viorica Raimonda

