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   R O M A N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL  
Nr.26  din   2 iulie 2021  
 
 
 

PROCES   VERBAL, 
încheiat în şedinţa ordinară din data de 30 iunie  2021 a 

Consiliului local al comunei Săgeata,judeţul Buzău 
 

 
          În baza dispoziţiei  nr.203   din  24 iunie  2021  primarul comunei Săgeata 

,judeţul Buzău  a convocat  în data de 30.06.2021 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 11 consilieri locali  din totalul 
de   13  consilieri în funcţie.Au lipsit de la şedinţă doamna consilier  Căţoi Cristina-Artemiza    
şi domnul consilier Ciurea Constantin .La sedinţă participă primarul comunei  Tănase Sorin şi  
secretarul general delegat al  comunei Săgeata, Petrache Elena .Se trece la alegerea  
preşedintelui de şedinţă deoarece  doamna Crăciun Nela –Carmen   a  fost   preşedinte de 
şedinţă  pe perioada februarie -  aprilie  2021 ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

           2.Domnul consilier Bratosin Marius propune  pe  domnul consilier Manole Vasile. 
Se supune la vot proiectul de hotarâre  la punctul 1 al ordinei  zi, consiliul local  adoptând 
hotărârea nr.  18 din 30.06.2021   cu  11 voturi pentru; 

 Domnul   preşedinte de şedinţă, consilier  Manole  Vasile preia lucrările şedinţei 
ordinare  şi   prezintă proiectul ordinei de zi: 

1. Aprobarea  procesului  verbal al şedinţei ordinare din data de 23 aprilie 2021. 
2. Proiect  de  hotărâre privind  alegerea preşedintelui  de şedinţă.Iniţiator primar  Sorin 

TĂNASE; 
3. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind procedura pentru 

înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor  pentru care  există obligativitatea înregistrării, 
de pe raza  administrativ-teritorială a comunei Săgeata, judeţul Buzău;Iniţiator primar  Sorin 
TĂNASE; 

4. Proiect de hotărâre privind   modificarea /abrogarea  unor hotărâri ale consiliului local 
al comunei Săgeata, judeţul Buzău : Iniţiator  primar , Sorin TĂNASE  

5. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea ,organizarea şi funcţionarea  serviciului public 
de alimentare cu apă şi canalizare al comunei Săgeata,judeţul Buzău;  Iniţiator  primar, Sorin 
TĂNASE; 

6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  cotei corespunzătoare pierderilor de apă  din 
sistemul  de alimentare cu apă  şi de canalizare al comunei Săgeata, judeţul Buzău;Iniţiator  
primar, Sorin TĂNASE 

 



2	
	

 
 

7. Proiect de hotărâre   privind  cantitatea  de apă  uzată  evacuată  de utilizatorii 
serviciului  public de alimentare cu apă şi de canalizare  în comuna Săgeata,judeţul 
Buzău;Iniţiator primar, Sorin  TĂNASE ; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  tarifelor  pentru prestarea  unor servicii  conexe   
serviciului public de alimentare   cu apă şi   canalizare  al comunei  Săgeata,judeţul Buzău de 
către operatorul   serviciului public  ,, SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ  
SĂGEATA ; Iniţiator primar , Sorin TĂNASE ; 

9. Proiect de hotărâre  aprobarea preţurilor  la apa potabilă produsă,transportată  şi 
distribuită  şi a tarifelor  la canalizare –epurare  pentru comuna Săgeata,judeţul Buzău , 
pentru serviciul  public  de alimentare  cu apă  şi de canalizare ;Iniţiator primar, Sorin 
TĂNASE; 

10. Proiect de  hotărâre privind   darea în administrare  şi exploatare a  serviciului  
public  de alimentare cu   apă şi de canalizare şi sistemele  de utilitate  publică utilizate –
sistemele de alimentare  cu apă şi de canalizare – către Serviciul   public  de interes local , 
specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al comunei 
Săgeata,judeţul Buzău; Iniţiator primar, Sorin TĂNASE  

11. Proiect de  hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 
închiriere a bunurilor imobile din domeniul public si privat al comunei Săgeata, aflate în 
administrarea Consiliului local Săgeata. Inițiator primar, Sorin Tănase. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică a unui 
teren situat în intravilanul satului Dâmbroca, comuna Săgeata, județul Buzău. Initiator 
primar, Sorin Tănase. 

Domnul  preşedinte de şedinţă  solicită  consiliului local suplimentarea ordinei  
de zi  cu proiectul de hotarăre privind   Regulamentul  privind măsuri  gospodăreşti, 

administrarea  fondului locativ public şi privat,precum şi  alte măsuri  pentru asigurarea 
ordinii şi curăţeniei în comuna Săgeata. 

 Se supune  aprobării  proiectul ordinei de zi şi suplimentarea  cu proiectul de  
hotărâre  care  au  fost aprobate în unanimitate. 

 Se intră în ordinea de zi: 
 1.Se supune aprobării  procesul verbal al şedinţei ordinare din  23  aprilie 2021, 

proces verbal care a fost aprobat   de cei  11 consilieri prezenţi la şedinţă . 
         3. Se prezintă proiectul de hotărâre  privind  aprobarea Regulamentului privind 

procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor  pentru care  există 
obligativitatea  înregistrării, de pe raza  administrativ-teritorială a comunei Săgeata, judeţul 
Buzău;Iniţiator primar  Sorin TĂNASE; 

          Domnul consilier  Manole Vasile întreabă   care sunt   vehiculele  care se 
înregisrează conform acestei  hotărâri.Domnul primar arată  în această categorie intră  
vehiculele care nu sunt supuse  înmatriculării, mopede,  semiremorci, tractoare agricole , etc. 

 Se supune la vot proiectul de hotărăre  care a fost aprobat cu 11 voturi pentru. 
 S-a adoptat H.C.L.  nr. 19 din  30.06.2021: 
        4. Se prezintă proiectul de hotărâre privind   modificarea /abrogarea  unor hotărâri 

ale consiliului local al comunei Săgeata, judeţul Buzău : Iniţiator  primar , Sorin TĂNASE ; 
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 Domnul primar  arată că se impune  adoptarea unor hotarâri cu privire la  înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare pentru a care 
am iniţiat un număr de 6 proiecte de hotărâre  pe care le supunem   adoptării . 

          Se  supune   aprobării proiectul de hotărâre  care a  fost aprobat cu  11 voturi 
pentru; 

           S-a adoptat H.C.L. nr. 20  din 30.06.2021; 
  5.Se prezintă proiectul de hotărâre privind  înfiinţarea ,organizarea şi funcţionarea  

serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare al comunei Săgeata,judeţul Buzău;  
Iniţiator  primar, Sorin TĂNASE;  

 Domnul  primar arată că  în ultima perioadă de timp au  căzut ploi abundente , în 
satul Săgeata au fost probleme  din cauza pânzei  freatice  care este la suprafaţă.Trebuie 
neapărat să   dăm în exploatare şi reţeaua  de  canalizare . 

 Doamna  consilier  Pavel Olimpia  consideră   că dacă un cetăţean este   bransaşat la 
reţeaua de apă , are  fosă în care îşi deversează  apa reziduală, fiind în aceeaşi situaţie şi 
dânsa ,mai plăteşte  şi serviciile de canalizare, nu este  corect . 

 Se supune  aprobării proiectul de hotărâre  care  a fost adoptat   cu 10  voturi  pentru 
şi un  vot împotrivă .Doamna Pavel Olimpia  nu votează ,se contabilizează la vot împotrivă. 

 S-a adoptat  H.C.L.nr.  21 din 30.06.2021 . 
          6.Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  cotei corespunzătoare 

pierderilor de apă  din sistemul  de alimentare cu apă  şi de canalizare al comunei Săgeata, 
judeţul Buzău;Iniţiator  primar, Sorin TĂNASE; 

 Doamna Pavel Olimpia  arată că pierderile se datorează  unor  cetăţeni care  iau apă 
din reţea  fără să plătească. 

 Domnul primar arată că trebuie  să fim atenţi  cu astfel de  cetăţeni şi să nu se mai  
intâmple astfel de situaţii. 

 Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 10 voturi  pentru şi un 
vot împpotrivă.Doamna  Pavel  Olimpia  nu votează, se consideră vot impotrivă. 

 S-a  adoptat H.C.L. SĂGEATA   nr. 22  din 30.06.2021; 
 7.Se prezintă proiectul de hotărâre privind     cantitatea de apă  uzată evacuată de 

utilizatorii  serviciului public de alimentare cu  apă şi de canalizare în comuna Săgeata,judeţul 
Buzău;Iniţiator primar Sorin TĂNASE ; 

 Se supune  la vot  proiectul de hotărâre   care  a fost aprobat cu 10 voturi pentruşi un 
vot  impotrivă .Doamna Pavel Olimpia  nu a votat, se consideră vot împotrivă; 

 S-a adoptat  H.C.L. Săgeata   nr. 23 din  30 .06.2021; 
         8. Se prezintă proiectul  de hotărâre privind aprobarea  tarifelor  pentru prestarea  

unor servicii  conexe   serviciului public de alimentare   cu apă şi   canalizare  al comunei  
Săgeata,judeţul Buzău de către operatorul   serviciului public ,SERVICIUL PUBLIC DE 
ALIMENTARE CU APĂ  SĂGEATA ; Iniţiator primar , Sorin TĂNASE ; 

 Domnul consilier Manole Vasile solicită relaţii  privind   serviciile  conexe  , care 
sunt.Doamna secretar  arată că aceste  servici conexe sunt cuprinse în anexă   care face parte 
integrantă din hotărâre ;  avize, adeverinte  solicitate la  autorizaţii, tranzacţii, etc. 
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    Se supune  la vot  proiectul de hotărâre care a  fost aprobat cu 10 voturi pentru, un 

vot împotrivă.Doamna consilier Pavel Olimpia  nu votează,se consideră  vot împotrivă. 
 S-a  adoptat  H.C.L. nr. 24  din 30.06.2021; 
          9.Se prezintă proiectul de privind  preţurile  la apa potabilă  produsă, transportată  

şi distribuită  şi a  tarifelor  la canalizare –epurare  pentru comuna Săgeata,judeţul Buzău , 
pentru serviciul  public de  alimenatre cu apă şi de canalizare; 

 
 
 Domnul primar arată că   preţul la apă trebuie majorat deoarece activitatea  

serviciului  nu se poate   desfăşura, nu se autofinanţează. La fel trebuie stabilit şi  preţul la 
canalizare.Am propus 4,50  lei /mc pentru  consum apă  şi 2,50 lei /mc  la apa reziduală. 

 Supus la vot proiectul de hotărâre a  fost  adoptat  cu  10 voturi  pentru, un vot 
împotrivă. Doamna consilier Pavel Olimpia  nu votează,se consideră  vot împotrivă. 

 S-a adoptat H.C.L. nr.25 din 30.06.2021;  
10. Se prezintă proiectul de hotarâre  privind  darea în administrare  şi exploatare a  

serviciului  public  de alimentare cu   apă şi de canalizare şi sistemele  de utilitate  publică 
utilizate –sistemele de alimentare  cu apă şi de canalizare – către Serviciul   public  de interes 
local , specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al 
comunei Săgeata,judeţul Buzău; Iniţiator primar, Sorin TĂNASE . 

Se supune  la vot proiectul de hotărâre   care a fost aprobat cu 11 voturi pentru; 
S-a adoptat  H.C.L. nr. 26  din 30.06.2021; 
11.Se prezintă proiectul de hotarâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura 

de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public si privat al comunei Săgeata, aflate în 
administrarea Consiliului local Săgeata. Inițiator primar, Sorin Tănase. 

Supus la  vot proiectul de hotărâre a  fost aprobat cu  10 voturi pentru, un  vot împotrivă 
Doamna consilier Pavel Olimpia  nu votează,se consideră  vot împotrivă.Doamna consilier 
consideră că închirierea bunurilor   se face cu dedicaţie . 

 S-a  adoptat H.C.L. nr.  27 din 30.06.2021; 
          12.Se prezintă proiectul de hotarâre privind   aprobarea închirierii, prin licitaţie 

publică a unui teren  situat în intravilanul satului Dâmbroca, comuna Săgeata,judeţul 
Buzău.Iniţiator primar Sorin TĂNASE. 

Supus la  vot proiectul de hotărâre a  fost aprobat cu  10 voturi pentru, un  vot 
împotrivă. Doamna consilier Pavel Olimpia  nu votează,se consideră  vot împotrivă. 

S-a adoptat H.C.L.  nr. 28 din 30.06.2021: 
13.Se prezintă proiectul de hotărâre  privind  aprobarea   Regulamentului   privind 

măsuri  gospodăreşti, administrarea  fondului locativ public şi privat, precum şi  alte măsuri  
pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în comuna Săgeata.Iniţiator primar  Sorin TANASE; 

Domnul primar arată că la nivelul comunei avem mult de lucru în ceea ce priveşte 
gospodărea , administrarea fondului locativ, asigurarea ordinei şi liniştei publice .Din acest 
considerent am iniţiat acest proiect de hotarâre  . 

Domnul consilier Bratosin Marius arată că  sunt mari probleme cu câini  fără  stăpân 
dar şi cu cei cu stăpân , chiar  astăzi  a fost un eveniment   de acest fel în satul Dâmbroca, un  
câine cu stăpân a atacat un copil, rănindu-l  grav. Trebuie să luăm măsuri în acest sens.  
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Se  supune aprobării  proiectul de hotărâre  prezentat  care  a fost aprobat  cu 11 voturi  

pentru;     
 
 S-a adoptat H.C.L. nr. 29   din 30.06.2021 . 
14.Se prezintă adresa nr.  5586   din 7 mai 2021 a Instituţiei Prefectului –Judeţul Buzău    

cu privire la exercitatea  controlului de  legalitate   , în conformitate cu prevederile art. 252   
alin.(2) lit,(c)  şi ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul  

administrativ,precum şi ale  art.6  alin.(1),pct.III din H.G. nr. 906/2020  pentru  
punerea în aplicare  a  unor  prevederi ale O.U.G.  nr. 57 /2019, cu modificările   şi 

completările  ulterioare, în sensul  că H.C.L.nr. 4 din  29.01.2021   privind efectuarea unui 
schimb imobiliar  de terenuri între UAT Comuna Săgeata şi  domnul Manole Vasile  sunt 
neconcordanţe  la suprafaţă,  dezmembrările nu au fost transcrise  în cărţi noi , cu    

 
 menţionarea numărului  nou  cadastral pentru fiecare  imobil, la raportul de evaluare   

ANEVAR este anexat   un extras de carte funcairă  cu nr. cadastral 28297   în care este încrisă  
suprafaţa de  3 879 m.p.  ce  a fost atestată în HC.L. nr.  57 din  27 decembrie 2019, hotarâre  
a  ce a fost revocată   prin HCL  15/2020, în consecinţă   actul de proprietate nu mai este 
valabil. 

Consiliul local a luat act de  cele prezentate  în  adresă  urmând ca  a se lua măsuri  de a 
se intra în legalitate.Doamna secretar general  delegat va înforma  Instituţia Prefectului  
Judeţul Buzău că s-a adus la cunoştinţă Consiliului  local al comunei Săgeata . 

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

 
 
      Preşedinte de şedinţă, 
 
     Consilier , MANOLE  VASILE                  Secretar  general delegat 
                  al comunei , 
 
          PETRACHE  ELENA  
 
                                                    
	


