
 

 

   R O M A N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 

CONSILIUL LOCAL  

Nr.217 din 30 septembrie 2022 

 

PROCES   VERBAL, 

încheiat în şedinţa ordinară din data de 28 septembrie 2022 a 

Consiliului local al comunei Săgeata,judeţul Buzău 

 

 

     În baza dispoziţiei  nr.306 din 22 septembrie 2022  primarul comunei Săgeata 
,judeţul Buzău  a convocat  în data de 28 septembrie  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 11 consilieri locali  din totalul de 

13 consilieri în funcţie.A lipsit  domnul consilier Sburlan Stelian , fiind plecat  din localitate 

la o clinică pentru  analize medicale ,domnul consilier Ilie Constantin, fiind plecat   din 

localitate in interes de serviciu.  

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

     1.Prezentarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 6 septembrie 2022 a 
Consiliului local al comunei Săgeata,județul Buzău; 

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

    3.Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea participării din cadrul  
Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte 
,,COMPONENTA 10 - Fondul Local în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR),, cu proiectul: 

,, Lucrari de reabilitare moderata in vederea cresterii eficientei energetice  

Scoala Bordusani, comuna Sageata, judetul Buzau,,  PRIN PLANUL NAȚIONAL DE 
REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ - APELURILE DE PROIECTE PNRR/2022/C10 PLANUL 

NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL  
LOCAL.Inițiator primar  Tănase SORIN ; 

    4.Alte probleme curente ale administrației locale ;  

    Și suplimentarea  cu proiectul ordinei de zi alegerea președintelui de ședință  
pentru perioada  octombrie-decembrie 2022:inițiator primar Sorin TĂNASE; 
              Se supune la vot ordinea de zi prezentată  și  cu suplimentarea ,  fiind aprobată cu 
11 voturi   pentru de cei  11 consilieri prezenți din 13 în funcție. 

              Se intră în ordinea de zi: 
      1.Prezentarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 6 septembrtie 2022 a 

Consiliului local al comunei Săgeata,județul Buzău care a fost aprobat în unamitate  de cei 
11 consilieri prezenți la ședință. 

      2.Se prezintă proiectul de hotărâre  alegerea președintelui de ședință   al 

consiliului local al comunei Săgeata ,județul Buzău, inițiator  primar Sorin Tănase; 
        A fost propus domnul consilier Filip Enache. 

                  Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 11 voturi 

pentru,din  numărul total  13 consilieri în  funcție și 11 consilieri  prezenți la ședință. 

        S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr.41  din  28  septembrie  2022: 

 

 



 

 

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

        Domnul primar arată că în urma rectificării  bugetului  de stat,comunei Săgeata 
i s-au repartizat în trimestrul III sume   defalcate  din valoarea adăugată   pentru burse școlare  și plata recenzorilor   locuințelor și populației , din acest motiv am inițiat acest 
proiect de hotărâre . 
                 Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 11 voturi 

pentru,din  numărul total  13 consilieri în  funcție și 11 consilieri  prezenți la ședință. 

        S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr. 42 din 28 septembrie 2022: 

          4.Se  prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea participării din 
cadrul  

Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte 
,,COMPONENTA 10 - Fondul Local în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR),, cu proiectul: 

,, Lucrari de reabilitare moderata in vederea cresterii eficientei energetice -

Scoala Bordusani, comuna Sageata, judetul Buzau,,  PRIN PLANUL NAȚIONAL DE 
REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ - APELURILE DE PROIECTE PNRR/2022/C10 PLANUL 

NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL  

LOCAL.Inițiator primar  Tănase SORIN ; 
           Dommnul primar arată că în luna iunie  2022   s-a adoptat   H.C.L. nr. 30  

privind realizarea  acestui obiectiv  dar  prețurile la materiale, manoperă s-au mărit și  
s-au calculat alte valori, valoarea   maximă eligibilă a proiectului fiind de  138 000 lei   
euro + TVA, respetiv  679 332,60  lei + TVA. 
                 Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 11 voturi 

pentru,din  numărul total  13 consilieri în  funcție și 11 consilieri  prezenți la ședință. 

        S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr. 43 din 28 septembrie 2022: 
        5. Alte  probleme  curente ale administrației de stat. 

           Domnul  consilier Manole Vasile pune în discuție problema reabilitării 
drumului județean , dacă și în comuna noastră se  pun trotuare, mai bine ar fi să se facă șanț   pentru evacuarea  apei pluviale, la ultima ploaie  ați văzut ce s-a întâmplat la Vadu 

Pașii,  canalele de preluare apei pluviale s-au colmatat  și toată apa s-a revărsat  pe  patul 
de asfalt. 

          Domnul  primar arată că   aceste probleme nu țin de noi,de administratorul 

drumului, respectiv de  Consiliul județean Buzău, dar am fost pe teren  și am mai clarificat 

unele probleme, se fac  șanțuri  la noi în sate. 

         Domnul consilier Picu Ion pune problema   animalelor  de la Banița, găsit o 

modalitate . 

        Domnul consilier  Manole Vasile arată   că tehnologia   de reabilitare a drumului   

trebuie respectată, patul drumului   să fie rezistent , deoarece  drumul  județean Buzău- 

Brăila va   fi o bretea  a  autostrăzii care  face legătura  cu  Moldova. 

        Domnul primar arată că   patul  va fi din două straturi,primul de 6 cm și al 

doilea de 4 cm. 

       Domnul consilier  Manole Vasile întreabă când începe asfaltarea  ulițelor din 

comună. 
       Domnul primar arată că  după cum  stiți  vor începe   din primvară, prima etapă 

, circa  15-16 km,cu prioritate vor fi asfaltate ulițele unde  s-au făcut branșamente la 

rețeaua de canalizare.  

       Domnul consilier  Bratosin Marius propune  să se înceapă cu asfaltarea  de la 
Dâmbroca. 

      Doamna consilier Pavel Olimpia  în spirit de glumă  spune să se înceapă de la 

Dâmbroca, oamenii sunt mai frumoși. 
 



 

 

 

 

     Ordinea  de zi epuizată ședința a luat sfârșit. 
     Pentru care am încheiat  prezentul proces verbal. 

    

 

 

 

Președinte de ședință ,                                                               Secretar general 

delegat, 

 

Ion MANEA                                                                                 Elena PETRACHE  
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