CONSILIUL LOCAL SAGEATA

PROCES VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Sageata
din data de 28 aprilie 2017
La sedinta de astazi sunt prezenti 11 consilieri locali din totalul de 13
consilieri care compun Consiliul Local al comunei Sageata . Lipseste
domnul consilier local Ciurea Constantin si domnul consilier local Tuzu
Gheorghe . Domnul consilier local Tuzu Gheorghe a anuntat telefonic ca
nu poate participa la sedinta fiind plecat din localitate .
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 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. /21.04.2017 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 d-ul viceprimar Ilie Constantin, cu atributii de
primar , d-na secretar Iancu Viorica Raimonda.si domnul Craciun
Florin , consilier in cadrul compartimentului financiar contabil .
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Mirea Eusebio
Costel .

Consilierii locali au primit odata cu convocarea si materialele
necesare desfasurarii sedintei ( proiectul de hotarare , expunerea de
motive , etc ) .
Domnul presedinte de sedinta Mirea Eusebio Costel , prezinta
ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a
exercitiului bugetar pe anul 2016;
- Initiator – Ilie Constantin – viceprimar
2.Proiect de hotarare privind executia bugetului local al comunei
Sageata , judetul Buzau , pe trimestrul I al anului 2017;
- Initiator – Ilie Constantin – viceprimar
3. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a
Consiliului Local Sageata , judetul Buzau ;
Initiator – Ilie Constantin - viceprimar
4.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar
domnului Mirea Stefan din comuna Sageata , sat Dimbroca , judetul
Buzau .
Initiator – Ilie Constantin – viceprimar
Se supune aprobarii ordinea de zi . Ordinea de zii este votata cu
unanimitate de voturi .
Se supune aprobarii procesul verbal al sedintei din 31 martie 2017 .
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi .In continuarea
sedintei se trece la dezbaterea fiecarui punct de pe ordinea de zi .
Punctul 1 al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind aprobarea
contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016 .
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului consilier
Craciun Florin , pentru prezentarea proiectului de hotarare . Domnul
Craciun Florin prezinta incheierea contului de executie pe abul 2016 pe
partea de venituri si cheltuieli , facand referire la bugetul local propriu

zis si recteficarile facute in cursul anului 2016 . Nu se inscrie nimeni la
cuvant .
Domnul presedinte de sedinta , supune aprobari proiectul de
hotarare . Proiectul de hotarare a fost aprobat cu unanimitate de voturi ,
11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri locali prezenti.
S-a adoptat Hotararea nr.26/28.04.2017.
Punctul 2 al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind executia
bugetului local al comunei Sageata , judetul Buzau , pe primul trimestru
al anului 2017 .
Domnul presedinte de sedinta , domnul consilier local Mirea
Eusebio Costel , da cuvantul domnului Craciun Florin , consilier in
cadrul compartimentului financiar contabil pentru prezentarea
proiectului de hotarare . Domnul Craciun Florin , prezinta incasarile si
cheltuielile pe cele doua sectiuni functionare si dezvoltare , in functie de
prevederile initiale din bugetul local pe anul 2017.
Domnul presedinte de sedinta ,domnul consilier local Mirea
Eusebio Costel , intreaba daca se inscrie cineva la cuvant . Nu se inscrie
nimeni .
Se supune aprobarii proiectul de hotarare . Proiectul de hotarare a
fost aprobat cu 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri locali
prezenti .
S-a adoptat Hotararea nr.27/28.04.2017
Punctul 3 de pe ordine de zi – Proiect de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta a Consiliului Local Sageata , judetul Buzau .
Domnul presedinte de sedinta , da cuvantul doamnei secretar
pentru prezentarea proiectului de hotarare .
Doamna secretar , arata ca domnul consilier local a fost
alespresedinte de sedinta , pentru lunile februarie , martie si aprilie .
Pentru urmatoarele trei luni , asa cum prevede Regulamentul de
organizare si functionare a Consiliului Local Sageata , trebuie ales un

nou presedinte . Se solicita propuneri . Doamna Catoi Cristina Artemiza
o propune pe doamna consilier local Pavel Olimpia . Nemai fiind
propuneri , se supune aprobarii .

Pentru lunile mai , iunie si iulie

2017, presedinte de sedinta va fi doamna consilier local Pavel Olimpia .
S-a adoptat hotararea nr.28/28.04.2017
Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotarare privind
acordarea unui ajutor financiar domnului Mirea Stefan .
Domnul presedinte de sedinta , da cuvantul doamnei secretar
pentru prezentarea proiectului de hotarare . Doamna secretar , arata ca
domnul Mirea Stefan , a solicitat acordarea unui ajutor financiar ,
necesar pentru efectuarea unei interventii medicale , respectiv chirurgie
cardiovasculara . La cerere au fost depuse acte medicale , din care
rezulta bolile de care sufera domnul Mirea Stefan . Intr-o scrisoare
medicala este prescrisa efcetuarea unei interventii medicale la inima .
Din ancheta sociala efectuata la domiciliu , a rezultat ca domnul Mirea
Stefan este si persoana cu handicap , este singurul sustinator al
familiei . Acesta are nevoie urgenta de interventia medicala pentru a
putea merge mai departe .
Doamna consilier local Pavel Olimpia , arata ca , cunoaste cazul , a
contribui si dansa cu o suma , intradevar persoana are o stare de
sanatate precara , fiind diagnosticat cu mai multe boli. Este un caz
special .
Domnul presedinte de sedinta , supune aprobarii prezentul proiect
de hotarare , fiind votat cu 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri
locali prezenti la sedinta .
Nemaifiind puncte pe ordinea de zi , si alte probleme de discutat ,
sedinta a fost declarata inchisa .
S-a adoptat Hotararea nr. 29/28.04.2017.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal
Presedinte de sedinta

Mirea Eusebio Costel
Secretar,
Iancu Viorica Raimonda

