
 

 

   R O M A N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 

CONSILIUL LOCAL  

Nr. 159 din 19 iulie  2022 

 

PROCES   VERBAL, 

încheiat în şedinţa ordinară din data de 18 iulie  2022 a 

Consiliului local al comunei Săgeata,judeţul Buzău 

 

 

     În baza dispoziţiei  nr.199  din 12 iulie  2022  primarul comunei Săgeata ,judeţul 
Buzău  a convocat  în data de 18 iulie 2022 ,ora  16,00  consiliul local al comunei Săgeata în 
şedinţă ordinară.Şedinţa are loc în sala de şedinte  a Primăriei  comunei Săgeata. 

 Şedinţa  a fost  deschisă de domnul  preşedinte de şedinţă consilier  Manea Ion  care  

anunţă că  şedinţa se poate desfăşura legal  fiind prezenţi 10 consilieri locali  din totalul de 

13 consilieri în funcţie.A lipsit  domnul consilier  Zăbavă Nicolae, fiind plecat  din localitate   

în interes de serviciu, doamna consilier Iordache Mariana și  domnul consilier Ilie Constantin, 

fiind în concediu de odihnă.   

 Domnul    preşedinte de şedinţă, consilier Manea Ion , preia lucrările şedinţei 
ordinare  şi  prezintă ordinea  de zi ; 

      1.Depunerea  jurământului de către consilierul supleant al cărui mandat a fost 
validat de judecătoria Buzău; 

      2.Prezentarea procesului verbal al ședinței ordinare din  30 iunie 2022 a 

Consiliului local al comunei Săgeata,județul Buzău; 
      3.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței  comisiei   economico-

financiare, administrarea domeniului public și privat al comunei, învățământ, sănătate  și 
familie ;Inițiator primar Sorin TĂNASE ; 

      4.Proiect de hotărâre privind  primirea de noi membri și modificarea  Actului 
Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară,,Buzău -Mărăcineni ,, la 
care UAT  comuna  Săgeata este membru asociat;Inițiator primar Sorin  TĂNASE ; 

       5. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului general   consolidat de 
venituri și cheltuieli pe anul 2022 al comunei  Săgeata, județul Buzău;Initiator primar Sorin 
TĂNASE ; 

       6.Alte probleme curente ale administrației locale; 
               Se supune la vot ordinea de zi prezentată  fiind aprobată cu  9 voturi   pentru de 

cei 9 consilieri prezenți și în funcție  la şedință. 

              Se intră în ordinea de zi: 
        1. Depunerea  jurământului de către consilierul supleant al cărui mandat a fost 

validat de judecătoria Buzău; 
                     Se trece la depunerea   jurământului  de către domnul  Filip Enache, consilier 
supleant , al cărui mandat  a fost validat  de Judecătoria Buzău conform încheiereii    din ședința camerei de consiliu  din data de 15  iunie 2022 în Dosarul nr. 7456/200/2022 al 
Judecătoriei  Buzău. Domnul Filip Enache  depune  jurământul , îl semnează   în două 
exemplare ;  

      2.Prezentarea procesului verbal al ședinței ordinare din  30 iunie 2022 a 
Consiliului local al comunei Săgeata,județul Buzău; 

         Doamna consilier Pavel Olimpia , informează consiliul local că  nu a participat 

la ședința ordinară   din 30 iunie a.c.  din cauza stării de sănătate  și a caniculei , orei   ședinței ,dar a  transmis  mesaj pe WhastApp   doamnei secretar  că a votat ,, pentru,, al 

doilea proiect de hotărâre, nu i se pare corect   să nu fie trecută  prezentă la ședință și 
solicită  să se faca  mențiune în procesul verbal al ședinței.  



        Se supune la vot , procesul  verbal aprobat de 9  consilieri   din totalul de  10  

consilieri prezenți la ședință.Doamna   consilier  Pavel Olimpia  nu a votat din  acest 
considerent. 

      3.Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea componenței  comisiei   
economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al comunei, învățământ, 
sănătate  și familie ;Inițiator primar Sorin TĂNASE ; 
                  Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 10 voturi 
pentru,din  numărul total  13 consilieri în  funcție și 10 consilieri  prezenți la ședință. 

        S-a  adoptat H.C.L. Săgeata  nr. 31  din  18 iulie   2022: 

        4.Se prezintă proiectul de hotărâre privind  primirea de noi membri și 
modificarea  Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară,,Buzău -Mărăcineni ,, la care UAT  COMUNA Săgeata este membru 
asociat;Inițiator primar Sorin  TĂNASE ; 
                   Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 10 voturi 
pentru,din  numărul total  13 consilieri în  funcție și 10 consilieri  prezenți la ședință. 

        S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr. 32 din  18  iulie   2022: 

        5. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului general   consolidat de 
venituri și cheltuieli pe anul 2022 al comunei  Săgeata, județul Buzău;Initiator primar Sorin 
TĂNASE ; 
                 Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 10 voturi 
pentru,din  numărul total  13 consilieri în  funcție și 10 consilieri  prezenți la ședință. 

        S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr. 33 din  18  iulie   2022: 

                 6.Alte probleme curente ale administrației locale ; 
                 Domnul primar  Tănase Sorin   arată că proiectul cu gaze  se va  derula, 
urmează licitația  pentru executarea  lucrărilor. 
        Domnul consilier Manole Vasile , întreabă dacă se licitează de la Mărăcineni la 
Săgeata.  
                  Domnul primar arată că  se  licitează pe fiecare UAT. 
         Doamna  consilier Pavel Olimpia întreabă căt este constribuția noastră. 
         Domnul primar arată că vom avea  și noi o contribuție, având în vedere că 
prețurile  la materialele de construcții au crescut  foarte mult. 

         Doamna   consilier Cățoi  Artemiza vine  cu propunerea  să se înființeze  o stație 
de  linia TRANS BUZ SA  la intrarea în satul Banița , comuna  Săgeata, județul 
Buzău,deoarece majoritatea  navetiștilor stau în acea  zonă a satului. 
         Domnul primar arată că momentan nu se poate face  nimic în acest sens, pe 
viitor  . 
         Domnul primar Tănase Sorin arata că  proiectul cu drumurile etapa 1  a  fost 
aprobat  pentru executare. 
         Doamna  consilier Pavel Olimpia , întreabă   de ce  dansa în calitate de  fermier 
nu a fost anunțată telefonic  că se depun înștiințări pentru   calamități la  culturile agricole. 

         Doamna Petrache Elena, secretar , arată   că  toți fermierii   au fost anunați 
telefonic   să vină  să depună înștiințări  pentru culturile înființate în toamnă  , termenul 
limită   este  15 august  2022, iar pentru culturile  înființate în primavară termenul   limită  
de   depunere a înștiințărilor este de  15 noiembrie  2022. 

         Doamna consilier  Cățoi Artemiza  arată că   la  cimitirul din satul Banița este 
foarte mult gunoi și trebuie luat. 
         Domnul consilier Bratosin Marius  arată  că la Dâmbroca, este aceeași situație. 
         Domnul  primar  Tănase Sorin  , vom lua măsuri dar momentan nu avem   
utilaj . 
         Ordinea  de zi epuizată, lucrările şedinţei ordinare au luat sfârşit. 

         Drept pentru  care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

      Preşedinte de şedinţă, 
     Consilier , Ion MANEA                            Secretar  general delegat  al comunei ,  

                  

          Petrache Elena  

                                                   


