
 
 
   R O M A N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL  
Nr.  67  din 31 ianuarie 2023 
 

PROCES   VERBAL, 
încheiat în şedinţa ordinară, convocată in data de 31  ianuarie 2023 a 

Consiliului local al comunei Săgeata,judeţul Buzău 
 

 
     În baza dispoziţiei  nr.21 din 25 ianuarie   2023  primarul comunei Săgeata ,judeţul Buzău  

a convocat  în data de  31 ianuarie  2023  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  Gheorghe Panțuru    
care  anunţă că  şedinţa se poate desfăşura legal  fiind prezenţi 12 consilieri locali  din totalul de 
13 consilieri în funcţie.	La  ședință participă domnul primar și secretarul general delegat al comunei.  

               Domnul  consilier Gheorghe Panțuru  , preşedintele  de ședință  prezintă ordinea  de zi  
a ședinței; 

                1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 21 decembrie 
2022 

2.Proiect de hotarere privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE 
INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor 
social în anul 2023  

3.Proiect de hotarere privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 
2023    

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2023, a numarului de asistenti 
personali ai persoanelor cu handicap grav   

5.Proiect de hotarere privind aprobarea listei stațiilor destinate transportului public de 
călători aferente traseelor 21 și 21B de pe raza comunei Săgeata , stații incluse în programul de 
transport al Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară "Buzău-Mărăcineni", având ca operator 
unic S.C Trans Bus SA.  

6.Proiect de hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Săgeata 
nr.49 din 16 noiembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru 
inregistrarea,arhivarea contractelor de arenda si comodat depuse la Comuna Săgeata/Consiliul 
local al comunei Săgeata,judetul Buzau 

7.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza lunare ale functionarilor publici 
si personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Sageata,jud Buzau,cu data 
de 01 ianuarie 2023 

8. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza lunare ale personalului 
contractual din cadrul  Serviciului Local de Salubrizare Săgeata, serviciu public cu 
personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău,cu data 
de 01 ianuarie 2023 

9. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza lunare ale personalului 
contractual din cadrul  Serviciului Public de Alimentare cu Apa Săgeata, serviciu public cu 
personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău,cu data 
de 01 ianuarie 2023 



10.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat  de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2023 al comunei Săgeata, judeţul Buzău   

11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei domnului 
Tănase Ionel,domiciliat in satul Bordușani,comuna Săgeata,județul Buzău 

12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei doamnei 
Vereagă Mirela-Lili,domiciliat in satul Săgeata,comuna Săgeata,județul Buzău  

13.Alte probleme curente ale administrației locale 

Nu au fost 

               Se supune la ordinea de zi  propusă care a fost aprobată cu  12 voturi   pentru de cei 
12 consilieri prezenţi la şedință. 

           Se intră în ordinea de zi: 
1. Se prezintă  procesul verbal al ședinței extraordinare din 21 decembrie  2022 a 

Consiliului local al comunei Săgeata,județul Buzău ; 

 2.Proiect de hotarere privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES 
LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social în anul 2023 

      Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 12 voturi pentru; 
      S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr.1  din  31  ianuarie  2023 

  3.Proiect de hotarere privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2023    
    Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 12 voturi pentru; 
    S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr. 2  din  31  ianuarie  2023 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2023, a numarului de asistenti personali ai 
persoanelor cu handicap grav   

 Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 12 voturi pentru; 
 S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr. 3  din  31  ianuarie  2023 

5.Proiect de hotarere privind aprobarea listei stațiilor destinate transportului public de călători 
aferente traseelor 21 și 21B de pe raza comunei Săgeata , stații incluse în programul de transport al 
Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară "Buzău-Mărăcineni", având ca operator unic S.C Trans 
Bus SA.  

 Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 12 voturi pentru; 
 S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr. 4 din  31  ianuarie  2023 

 6.Proiect de hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Săgeata nr.49 din 16 
noiembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru inregistrarea,arhivarea contractelor 
de arenda si comodat depuse la Comuna Săgeata/Consiliul local al comunei Săgeata,judetul Buzau 

Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 12 voturi pentru; 
 S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr. 5 din  31  ianuarie  2023 

7.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza lunare ale functionarilor publici si 
personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Sageata,jud Buzau,cu data de 01 
ianuarie 2023 

Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 12 voturi pentru; 
 S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr.6 din  31  ianuarie  2023 

8. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza lunare ale personalului contractual din 
cadrul  Serviciului Local de Salubrizare Săgeata, serviciu public cu personalitate juridică, organizat 
în subordinea Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău,cu data de 01 ianuarie 2023 

Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 12 voturi pentru; 
  S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr.7 din  31  ianuarie  2023 



9. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza lunare ale personalului contractual din 
cadrul  Serviciului Public de Alimentare cu Apa Săgeata, serviciu public cu personalitate juridică, 
organizat în subordinea Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău,cu data de 01 ianuarie 2023 

Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 12 voturi pentru; 
  S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr.8 din  31  ianuarie  2023 
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat  de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2023 al comunei Săgeata, judeţul Buzău   

Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 12 voturi pentru; 
  S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr.9 din  31  ianuarie  2023 
11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei domnului Tănase 
Ionel,domiciliat in satul Bordușani,comuna Săgeata,județul Buzău 

Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 12 voturi pentru; 
  S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr.10 din  31  ianuarie  2023 
12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei doamnei Vereagă Mirela-
Lili,domiciliat in satul Săgeata,comuna Săgeata,județul Buzău  
          Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 12 voturi pentru; 
  S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr.11 din  31  ianuarie  2023 
13.Alte probleme curente ale administrației locale 
          Nu sunt 
 
            Ordinea  de zi epuizată, lucrările şedinţei ordinare au luat sfârşit. 

   Drept pentru  care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
        
   Preşedinte de şedinţă, 
           Consilier,                                           Secretar  general delegat al comunei ,  
 Gheorghe PANȚURU         Elena-Cristina TĂNASE             
 
                             
                                                   
 


