
 
 
   R O M A N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL  
Nr. 45  din 2  august  2021  
 
 
 

PROCES   VERBAL, 
încheiat în şedinţa ordinară din data de 29 iulie  2021 a 

Consiliului local al comunei Săgeata,judeţul Buzău 
 

 
     În baza dispoziţiei  nr.229  din 22 iulie  2021 primarul comunei Săgeata ,judeţul 

Buzău  a convocat  în data de 29.07.2021 consiliul local al comunei Săgeata în şedinţă 
ordinară.Şedinţa are loc în sala de şedinte  a Primăriei  comunei Săgeata. 

 Şedinţa  a fost  deschisă de primarul comunei Săgesata   domnul Tănase Sorin   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  Căţoi Cristina-Artemiza care 
a anunţat că a avut o problemă  în trafic, domnul consilier  Ilie  Constantin,viceprimar   fiind 
plecat cu probleme de serviciu din  localitate şi domnul consilier Manole Vasile fiind plecat 
din localitate cu soţia care  are probleme de sănătate(un puseu de tensiune ) , consilier care 
era ales preşedinte de şedinţă.Deoarece  preşedinte de şedinţă lipseşte potrivit prevederilor 
art. 123 alin.(3)  din OUG nr. 57/2019 PRIVIND  Codul  administrativ se impune alegerea 
unui preşedinte pentru desfăşurarea  şedinţei .Se solicită propuneri din partea consilierilor 
locali.Doamna consilier Crăciun Carmen propune  ca preşedinte de şedinţă pe domnul 
consilier Bratosin Marius. Supusă la vot propunerea a fost aprobată. 

 S-a adoptat H.C.L.  nr.  30 din  29 iulie 2021 cu 10 voturi  pentru . 
 Domnul   preşedinte de şedinţă, consilier Bratosdin Marius  preia lucrările şedinţei 

ordinare  şi   prezintă proiectul ordinei de zi: 
1. Aprobarea  procesului  verbal al şedinţei ordinare din data de  30 iunie 2021. 
2. 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  2021.Iniţiator  primar , Sorin TĂNASE  

3. Proiect de hotărâre privind   aprobarea participării comunei  Săgeata, prin Consiliul  
Local, în calitate  de  membru asociat, în cadrul  Asociaţiei de Dezvoltare  
Intercomunitară   ,, Eco Buzău  2009 ,,;Iniţiator  primar , Sorin TĂNASE 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  burselor şcolare  şi a cuantumului  acestora în 
anul şcolar   2020-2021 pentru elevii din unităţile   de învăţământ  preuniversitar de  
stat din comuna  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  30 iunie 2021, 

proces verbal care a fost aprobat   de 9  consilieri prezenţi la şedinţă  din 30 .06.2021; 
           2.Se prezinţă  proiectul  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  2021.Iniţiator  primar , Sorin TĂNASE . 
 Domnul primar arată că aceasta  este  execuţia bugetară la   31 martie 2021, pe care 
o supunem  aprobarării. 

 Se supune la vot proiectul de hotărăre  care a fost aprobat cu 10 voturi pentru. 
 S-a adoptat H.C.L.  nr.  31  din 29 iulie 2021: 
     3. Se prezintă proiectul de hotărâre privind   aprobarea participării comunei 

Săgeata, prin Consiliul  Local, în calitate  de  membru asociat, în cadrul  Asociaţiei de 
Dezvoltare  Intercomunitară   ,, Eco Buzău  2009 ,,;Iniţiator  primar , Sorin TĂNASE. 

  Domnul   primar  arată că la nivelul  judeţului  a fost constituită Asociaţia de  
Dezvolatre Intercomunitară,,Eco Buzău 2009,  în scopul  înfiinţării, exploatării şi gestionării 
în comun  a serviciilor de salubrizare a localităţilor  precum şi  realizarea în comun a unor 
proiecte de investiţii publice de interes zonal  sau regional   destinate  înfiinţării , 
modernizării şi dezvoltării a serviciilor  de utilitate publică .Se impune ca si comuna Săgeata  
prin consiliul local să  adere ca membru asociat în această  asociaţie   pentru  dezvoltarea 
infrastructurii de salubrizare  şi realizarea unui climat sănătos  pentru  cetăţenii comunei  
noastre.Să  nu mai  avem  gunoaie peste tot, să  se realizeze   selectarea  şi  colectarea  
deşeurilor  conform  normelor  în vigoare. 

    Se supune la vot proiectul de hotărăre  care a fost aprobat cu 10 voturi pentru. 
 S-a adoptat H.C.L.  nr.  32  din 29 iulie 2021: 
   4.Se prezintă proiectul de hotărâre  privind  aprobarea  burselor şcolare  şi a 

cuantumului  acestora în anul şcolar   2020-2021 pentru elevii din unităţile   de învăţământ    
preuniversitar de  stat din comuna  Săgeata,judeţul Buzău;Iniţiator primar, Sorin TĂNASE; 

 Doamna  consilier  Crăciun Carmen arată  că  bursele şcolare se acordă după merrit   
şi studiu , dar am avut copii  care au luat note mici  la exemenul  naţional de capacitate . 

 Domnul primar arată că aceste burse se acordă  conform  Legii  nr. 1 /2011  a 
educaţiei naţionale şi a Ordinului   MECTS  nr. 5576/2011 şi a H.G. nr.  1064/2020 privind 
aprobarea cuantuului  minim al buselor de performanţă, de merit, de studiu  şi de ajutor  
social.Ce putem face noi să învităm pe domnul  director al şcolii   gimanziale pentru a ne 
prezenta o informare  privind   activitatea  desfăşurată în anul şcolar  2020-2021. 

    Se supune la vot proiectul de hotărăre  care a fost aprobat cu 10 voturi pentru. 
 S-a adoptat H.C.L.  nr.  33  din 29 iulie 2021: 

5. Se prezintă  adresa nr.  75  din  19 iulie 2021  a Scolii Gimnaziale  NICOALE  
EFRIMESCU  prin care se   solicită   alocarea   sumei de  21136 lei  de la bugetul comunei   
pentru următoarele  cheltuieli : 

        –pentru  carburanţi   7 334 lei 
        –pentru decont transport   cadrele didactice  8 286 lei 
        - pentru  instalarea camerelor de supraveghere video  şcoală   suma de  5 516 lei. 



  Consiliul  local  a luat cunoştinţă de această solicitare, urmând ca după rectificarea  
bugetului şi  în limita disponibilităţilor  să se aloce  sumele  solicitate. 

 Ordinea  de zi epuizată, lucrările şedinţei ordinare au luat sfârşit. 
 Drept pentru  care am încheiat prezentul proces verbal. 
 

 
 
      Preşedinte de şedinţă, 
 
     Consilier , BRATOSIN MARIUS                      Secretar  general delegat 
                  al comunei , 
 
          PETRACHE  ELENA  
 
                                                    
	


