
R O M A N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL  
Nr.1239   din   27 aprilie 2021    
 
 
 
                  PROCES   VERBAL, 
            încheiat în şedinţa ordinară din data de 23   aprilie 2021 a 
            Consiliului local al comunei Săgeata,judeţul Buzău 
 
 
        În baza dispoziţiei  nr.150  din  16  aprilie  2021  primarul comunei Săgeata ,judeţul Buzău  
a convocat  în data de 23.04. 2021 consiliul local al comunei Săgeata în şedinţă ordinară.Şedinţa 
are loc în sala de şedinte  a Primăriei  comunei Săgeata. 
 Şedinţa  a fost  deschisă de preşedintele de  şedinţă   doamna  Crăciun Nela-Carmen care  
anunţă că  şedinţa se poate desfăşura legal  fiind prezenţi 10 consilieri locali  din totalul de   13  
consilieri în funcţie.Au lipsit de la şedinţă doamna consilier Pavel Olimpia , domnii consilieri 
Ciurea Constantin şi Ilie Constantin .La sedinţă participă  secretarul general delegat al  comunei 
Săgeata, doamna Petrache Elena . 
 Doamna preşedinte de şedinţă consilier Crăciun Nela -Carmen  prezintă proiectul ordinei 
de zi : 
1. Aprobarea  procesului  verbal al şedinţei ordinare din data de 26 februarie 2021. 
2. Proiect de hotărâre privind   utilizarea parcurilor, locurilor de joacă şi al terenurilor de sport :    

Iniţiator  primar , Sorin TĂNASE;  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea   traseelor de transport  rutier de persoane şi a staţiilor  

publice   care deservesc  comuna Săgeata,în cadrul Programului judeţean de transport rutier 
de persoane aferente judeţului Buzău;Iniţiator  primar , Sorin TĂNASE; 

4. Proiect de hotărâre  privind neasumarea  responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor 
de atribuire a  contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziţia  produselor şi a  
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative 
aferente Programului  pentru şcoli al României în perioada 2017-2023;  Iniţiator  primar, 
Sorin TĂNASE ; 

5. Proiect de hotărâre   privind  aprobarea închirierii prin atribuire directă a  unor suprafeţe de 
păşune din proprietatea privată a  comunei Săgeata,judeţul Buzău;  Iniţiator primar, Sorin  
TĂNASE ; 

6. Proiect de hotărâre privind   aprobarea Regulamentului de Organizare  şi Funcţionare al 
Poliţiei  locale Săgeata , judeţul Buzău; Iniţiator primar , Sorin TĂNASE ; 

7. Proiect de hotărâre privind  indexarea  impozitelor şi taxelor locale, precum  şi  a taxelor 
speciale, pentru anul 2022;   Iniţiator primar, Sorin TĂNASE ; 



8. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul  2021 al 
Şcolii Gimnaziale „NICOLAE EFRIMESCU „ din comuna Săgeata,judeţul Buzău; Iniţiator 
primar, Sorin TĂNASE ; 

9. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul  2021 al  
comunei Săgeata,judeţul Buzău;  Iniţiator primar, Sorin TĂNASE;     

10. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe  anul  2021 al 
Serviciului  Public de Alimentare cu Apă Săgeata, serviciu public din subordinea  Consiliului 
local  al  comunei Săgeata,judeţul Buzău;  Iniţiator primar, Sorin TĂNASE;   
11.Proiect de  hotărâre privind  aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe  anul  2021 al 
Serviciului  Local de Salubrizare Săgeata, serviciu public din subordinea  Consiliului local  al  
comunei Săgeata,judeţul Buzău;   Iniţiator primar, Sorin TĂNAS;  

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului  general consolidat de      venituri şi cheltuieli             
pe anul 2021 al comunei Săgeata,judeţul Buzău;     Iniţiator primar, Sorin TĂNASE; 
 Se supune  aprobării  proiectul ordinei de zi  care  a fost aprobat în unanimitate. 
 Se intră în ordinea de zi: 
 1.Se supune aprobării  procesul verbal al şedinţei ordinare din  26.02.2021, proces verbal 
care a fost aprobat   de cei  10 consilieri prezenţi la şedinţă . 
          2. Se  prezintă Proiectul  de hotărâre privind   utilizarea parcurilor, locurilor de joacă şi al 
terenurilor de sport :    Iniţiator  primar , Sorin TĂNASE;  
 Se supune la vot proiectul de hotărăre  care a fost aprobat cu 10 voturi pentru. 
 S-a adoptat H.C.L.  nr. 7 din 23.04.2021: 
          3.Se prezintă Proiectul  de hotărâre privind aprobarea   traseelor de transport  rutier de 
persoane şi a staţiilor  publice   care deservesc  comuna Săgeata,în cadrul Programului judeţean 
de transport rutier de persoane aferente judeţului Buzău;Iniţiator  primar , Sorin TĂNASE 
 Se supune aprobării proiectul de hotărâre  prezentat care a fost aprobat cu 10 voturi 
pentru. 
           S-a adoptat HCL nr. 8 din 23.04.2021; 
           4.Se prezintă proiectul de hotărâre  privind neasumarea  responsabilităţii organizării şi 
derulării procedurilor de atribuire a  contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziţia  produselor 
şi a  contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative aferente Programului  pentru şcoli al României în perioada 2017-2023;  Iniţiator  
primar, Sorin TĂNASE ; 
           Se supune  aprobarii proiectul  prezentat  care a fost aprobat cu 10 voturi pentru . 
           S-a  adoptat  H.C.L. nr.9 din 23 aprilie 2021; 

 5. Se prezintă proiectul de hotărâre   privind  aprobarea închirierii prin atribuire directă a  
unor suprafeţe de păşune din proprietatea privată a  comunei Săgeata,judeţul Buzău;  Iniţiator 
primar, Sorin  TĂNASE ; 

Se supune aprobării  proiectul de hotărâre prezentat care  a fost  aprobat cu  10 voturi 
pentru. 

S-a  adoptat HCL nr. 10 din 23.04.2021; 
          6.Se prezintă proiectul  de hotărâre privind   aprobarea Regulamentului de Organizare  şi 
Funcţionare al Poliţiei  locale Săgeata , judeţul Buzău; Iniţiator primar , Sorin TĂNASE ; 



 Se supune  aprobării proiectul de hotărâre  prezentat  care  a fost aprobat   cu 10 voturi 
pentru. 
 S-a  adoptat HCL nr. 11  din 23  aprilie 2021 ; 
        7.Se prezintă proiectul de hotărâre privind  indexarea  impozitelor şi taxelor locale, precum  
şi  a taxelor speciale, pentru anul 2022;   Iniţiator primar, Sorin TĂNASE ; 
 Domnul  consilier Manole Vasile  solicită lămuriri , consideră că este o greşeală , deoarece  
ne referim la  indexarea impozitelor şi taxelor locale pe anul fiscal 2022 şi noi suntem în anul 
2021. 
 Doamna secretar  Petrache Elena  arată cu nu este nici o greşeală potrivit prevedrilor art. 
491 alin. 1  din Codul fiscal ,, în cazul    oricărui impozit  sau oricărei   taxe locale, care constă  
într-o anumită sumă în lei   sau care este stabilită pe baza unei  anumite  sume în lei, sumele 
respective se indexează  anual pănă la data de  30 aprilie , de către consiliile locale, ţinând cont de 
rata inflaţiei pentru anul anterior, comunicată pe site –urile oficiale  ale Ministerului  Finantelor 
Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale   şi Administraţiei Publice,,.Pentru anul 2020  rata 
inflaţiei a fost de 2,6 %  şi noi aprobăm  indexarea   impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 
2022; 
 Se  supune  aprobării  proiectul de hotărâre  prezentat  care a fost  aprobat cu 10 voturi 
pentru; 
 S-a adoptat  HCL nr.12  din 23 .04.2021; 
         8. Se prezintă proiectul de hotărâre  privind Proiect de  hotărâre privind  aprobarea 
bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul  2021 al Şcolii Gimnaziale „NICOLAE EFRIMESCU „ 
din comuna Săgeata,judeţul Buzău; Iniţiator primar, Sorin TĂNASE ; 
  Se supune  aprobării proiectul de hotărâre prezentat care  a fost aprobat cu 10 voturi 
pentru; 
 S-a adoptat H.C.L. nr. 13  din 23 aprilie 2021; 

   9. Se prezintă Proiectul  de  hotărâre privind  aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli 
pe anul  2021 al  comunei Săgeata,judeţul Buzău;  Iniţiator primar, Sorin TĂNASE;    

 Se supune  aprobării proiectul de hotărâre  prezentat care a fost aprobat  cu 10 voturi 
pentru; 

 S-a adoptat H.C.L. nr. 14 din 23 aprilie 2021;  
   10.Se prezintă Proiectul  de  hotărâre privind  aprobarea bugetului  de venituri şi  

cheltuielipe  anul  2021 al Serviciului  Public de Alimentare cu Apă Săgeata, serviciu public 
din subordinea  Consiliului local  al  comunei Săgeata,judeţul Buzău;  Iniţiator primar, Sorin 
TĂNASE;   
 Se supune aprobării proiectul de hotărâre prezentat care  a fost aprobat cu 10 voturi 
pentru: 
 S-a adoptat H.C.L.nr. 15 din 23 aprilie 2021; 
        11.Se prezintă Proiectul  de  hotărâre privind  aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli 
pe  anul  2021 al Serviciului  Local de Salubrizare Săgeata, serviciu public din subordinea  
Consiliului local  al  comunei Săgeata,judeţul Buzău;   Iniţiator primar, Sorin TĂNASE;  
 Se supune aprobării proiectul de hotărâre prezentat care a  fost aprobat  cu 10 voturi 
pentru; 
 S-a adoptat H.C.L. nr. 16   din 23 aprilie 2021: 



         12.Se prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea  bugetului  general consolidat de      
venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al comunei Săgeata,judeţul Buzău;     Iniţiator primar, Sorin 
TĂNASE; 
 Domnul consilier  Manole Vasile  întreabă dacă bugetul  de anul acesta este la fel ca cel 
din anul trecut . 
 Doamna  secretar Petrache Elena , arată cu bugetul din acest an este mai mic, deoarece  
anul trecut s-au derulat mai multe investiţii  care s-au  finalizat. In acest an mai avem  în 
derulare investiţia  de la  Şcoala gimnazială  cu clasele I-VIII  sat Săgeata  de finalizat.  
 Se supune aprobării  proiectul de hotărâre  care a fost aprobat  cu 10 voturi pentru; 
 S-a adoptat H.C.L. nr. 17 din 23 aprilie 2021; 
 Ordinea  de zi epuizată, lucrările şedinţei ordinare au luat sfârşit. 
 Drept pentru  care am încheiat prezentul proces verbal. 

 
 
 
      Preşedinte de şedinţă, 
 
     Consilier , CRĂCIUN  NELA-CARMEN            Secretar  general delegat 
        al comunei , 
 
          PETRACHE  ELENA  
 
                                                    
	


