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PROCES VERBAL  

încheiat în şedinţa ordinară  a Consiliului Local Săgeata 
 din data de 29 mai 2020 

 
      

La şedinţa de astăzi sunt prezenţi 13 consilieri locali din totalul de 13 

consilieri care compun Consiliul Local al comunei Sageata.  

       Sunt intrunite astfel prevederile art.137  alin (1) din OG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, care prevede că  şedinţele consiliului local se 

desfăşoară în prezenţa majorităţii consilierilor în funcţie . 

      Şedinta a fost convocată de d-ul viceprimar Ilie Constantin , care 

îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului ,conform  prevederilor 

art.163 alin (1) din Codul administrative aprobat conform OG nr.57/2019 , 

conform Dispozitiei primarului nr.284 /2019 .  

     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 sedinţă  participă domnul viceprimar Ilie Constantin, cu atributii de 

primar  şi consilier local , d-na secretar general  Iancu Viorica Raimonda şi 

domnul administrator public Sorin Tănase .     

Consilierii locali au primit odată cu convocatorul şi materialele 

desfăşurări şedinţei. 

 Doamna secretar general  precizează că mai întâi trebuie ales preşedinte 

de şedinţă deoarece mandatul domnului consilier local Grigore Dumitru a 

expirat . Solicită a se face propuneri . Domnul consilier Tănase Pavel îl propune 

pe domnul consilier local Manea Ion .  

Doamna secretar general supune spre aprobare propunerea domnului 

Tănase Pavel . Este aprobată cu unanimitate de voturi .  

           S-a adoptat Hotărârea nr.23/29.05.2020.  

 

 



Domnul  preşedinte de şedinţă supune aprobării ordinea de zi . 

  1. Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului Local al 

comunei Săgeata, din data de 31.03.2020 

2.  Proiect de hotărâre privind încetarea de drept , înainte de expirarea 

duratei normale , a mandatului de consilier local al domnului Ciurea 

Constantin şi declararea ca vacant a unui mandate de consilier local „ 

Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar  

3.  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al 

domnului Scărlătescu Cosmin Georgian . 

Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar  

4.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău , forma revizuită 

conform Codului administrativ . 

Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar  

5.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea  contului anual de execuţie a 

bugetului local al comunei Săgeata pe anul 2019. 

Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar  

6.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea 

funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , 

judeţul Buzău, pe trimestrul I al anului 2020. 

Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar  

7.  Proiect de hotărâre  privind   rectificarea nr.1 a bugetului de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2020 , al comunei Săgeata , judeţul Buzău . 

Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar  

8.  Proiect de hotărâre  privind  rectificarea nr.1 a bugetului general 

consolidat de venituri şi chltuieli pe anul 2020, al comunei Săgeata , judeţul 

Buzău . 

Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar  

9.  Proiect de hotărâre  privind  indexarea la nivelul comunei Săgeata , a 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021 cu rata inflaţiei de 3,8%.. 

Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar  

10.  Proiect de hotărâre  privind  acordul Consiliului Local Săgeata 

pentru utilizarea drumurilor de exploatare ce aparţin domeniului public şi 



privat al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pentru obiectivul “Construire reţea 

fibră optică subterană şi aerieană în judeţul Buzău “ . 

Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar . 

11. Prezentarea raportului de activitate  pe anul 2019 de către consilieri 

locali . 

12 . Prezentarea raportului de activitate pe anul 2019 de către comisiile 

de specialitate ale consiliului local . 

 Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi şi se trece la 

discutarea punctelor 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 30.03.2020 . 

 Se aprobă cu unanimitate de voturi . 

 Punctul 2 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind încetarea de 

drept , înainte de expirarea duratei normale , a mandatului de consilier local al 

domnului Ciurea Constantin şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier 

local „. 

 Doamna secretar general prezintă cererea de demisie din funcţia de 

consilier local, formulată de domnul consilier local Ciurea Constantin, ales pe 

lista de candidaţi a PSD la alegerile din data de 05.06.2016 .  

Nu sunt obiecţiuni faţă de cererea formulată  şi se supune aprobări 

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 Hotărârea nr.24/29.05.2020  

  Punctul 3 al ordinii de zi- privind validarea mandatului de consilier 

local al domnului Scărlătescu Cosmin Georgian . 

Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar  

 Doamna secretar general arată că în urma cererii de demisie a domnului 

Ciurea Constantin , un mandat de consilier local a rămas vacant .  

 Invită comisia de validare a mandatelor pentru analizarea documentelor 

privind validatarea mandatului de consilier local al domnului Scărlătescu 

Cosmin Georgian , nominalizat  în adresa comunicată de PSD – Organizaţia 

Judeţeană Buzău .  



 Comisia de validare a întocmit referatul privind validarea mandatului de 

consilier juridic pe care doamna secretar general îl prezintă plenului .  

 Se supune aprobări 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 Hotărârea nr.25/29.05.2020 

 În continuare domnul Scărlătescu Cosmin Georian este invitat să 

depună jurământul.   

  Punctul 4 al ordinii de zi-  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Săgeata , 

judeţul Buzău , forma revizuită conform Codului administrativ . 

Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar  

 Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul doamnei secretar general 

pentru prezentarea proiectului de hotărâre .  

 Doamna secretar general prezintă adresa comunicată de Instituţia 

Prefectului Judeţul Buzău , cu privire la legalitatea HCL nr.38/30.09.2019, în 

ceea ce priveşte unele inadvertenţe existente  în cuprinsul regulamentului .  

Totodată prezintă şi adresa MDRAP cu privire la  modificările aduse OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ . 

 Nu se înscrie nimeni la cuvânt .   

           Urmare a supuneri la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu cu un 

numar de 13 voturi "pentru " . 

           S-a adoptat Hotărârea nr.26/29.05.2020  

          Punctul 5 al ordinii de zi -Proiect de hotărâre privind aprobarea  

contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Săgeata pe anul 2019. 

Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar  

 Domnul consilier Tănase Pavel , întreabă cum stăm la capitolul încasări . 

 Doamna secretar general răspunde că nu stăm foarte bine. În referatul 

domnului viceprimar cu atribuţii de primar , se prezintă o situaţie cu modul de 

încasare în ceea ce priveşte impozitele şi taxele locale . Se arată că în evidenţa 

fiscală sunt unele inadvertenţe în sensul dubării de roluri . Sunt firme care în 

prezent sunt declarate în faliment iar în evidenţa fiscală figurează cu datorii şi 

bunuri , exemplu firma SC ATAY SRL .   



 Domnul consilier Tănase Pavel – să se facă ordine .  

           Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu cu un 

numar de 13 voturi "pentru " . 

           S-a adoptat Hotărârea nr.27/29.05.2020  

         Punctul 6 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale 

bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău, pe trimestrul I al anului 

2020. 

 Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt întrebări . Nu se 

înscrie nimeni .  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu cu un 

numar de 10 voturi "pentru " , 2 voturi “împotrivă” ( dna consilier local Pavel 

Olimpia  şi dul consilier local Mazâlu Florentin ) şi o “abţinere “ (dna consilier 

local Căţoiu  Cristina Artemiza ). 

           S-a adoptat Hotărârea nr.28/29.05.2020  

  Punctul 7 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre  privind   rectificarea nr.1 

a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 , al comunei Săgeata , judeţul 

Buzău şi punctul 8 al ordinii zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea nr.1 a 

bugetului consolidat  de venituri şi cheltuieli al comunei Săgeata , judeţul 

Buzău , pe anul 2020 – au fost prezentate împreună . 

 Doamna secretar general arată în ce constă rectificarea nr.1 a bugetului 

propriu al comunei . Prezintă sumele din adresa primită de la AJFP Buzău şi 

HCJ nr.70/2020 . 

 Doamna consilier local Pavel Olimpia , întreabă ce materiale au fost 

cumpărate cu banii  primiţi de la Consiliul Judeţean Buzău .  

 Domnul administrator public , Tănase Sorin arată că au fost cumpărate , 

măşti , soluţii de dezinfectat , viziee . Au fost achiziţionate doar materiale 

necesare în această perioada pentru prevenirea şi combaterea  Covid-19.  

 Doamna secretar general arată că  rectificarea bugetului consolidat se 

face având în vedere  rectificarea bugetului propriu al comunei . 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu cu un 

numar de 10 voturi "pentru " , 2 voturi “împotrivă” ( dna consilier local Pavel 



Olimpia  şi dul consilier local Mazâlu Florentin ) şi o “abţinere “ (dna consilier 

local Căţoiu  Cristina Artemiza ). 

           S-a adoptat Hotărârea nr.30/29.05.2020  şi  Hotărârea 

nr.31/29.05.2020 

 Punctul 9 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre  privind  indexarea la 

nivelul comunei Săgeata , a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021 

cu rata inflaţiei de 3,8%.. 

  Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar  

 Doamna secretar general prezintă prevederile din Codul fiscal şi 

comunicatul Institutului Naţional de Statistică în ceea ce priveşte rata inflaţiei .  

Urmare a supunerii la vot proiectele de hotarare au fost abrobat cu cu 

un numar de 13 voturi "pentru " . 

           S-a adoptat Hotărârea nr.32/29.05.2020 

   Punctul 10 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre  privind acordul 

Consiliului Local Săgeata pentru utilizarea drumurilor de exploatare ce aparţin 

domeniului public şi privat al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pentru 

obiectivul “Construire reţea fibră optică subterană şi aerieană în judeţul 

Buzău“. 

 Doamna secretar general prezintă o sinteză în ceea ce priveşte acordul şi  

arată drumul care este afectat .  

 Domnul administrator public Tanase Sorin , arată că ar trebui solicitat 

un acord de la firmă  în ceea ce priveşte modul de acordare a unui accept cu 

privire la investiţiile viitoare pe care primăria ar urma să le facă , în sensul de a 

nu solicita  sume de bani .  

 Consilieri locali propun ca acest punct să fie amânat pentru şedinţa 

următoare , iar doamna secretar general să solicite un punct de vedere de la 

firmă .  

      Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces- verbal . 

            

                Presedinte de sedinta  

                        MANEA ION   

                                                        Secretar General al Comunei , 

                                                     Iancu Viorica Raimonda  


