
 

 

   R O M A N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 

CONSILIUL LOCAL  

Nr.190 din 31 augut  2022 

 

PROCES   VERBAL, 

încheiat în şedinţa ordinară din data de 31 august 2022 a 

Consiliului local al comunei Săgeata,judeţul Buzău 

 

 

     În baza dispoziţiei  nr.250 din 25 august  2022  primarul comunei Săgeata ,judeţul 
Buzău  a convocat  în data de  31 august 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 12 consilieri locali  din totalul de 13 

consilieri în funcţie.A lipsit domnul consilier Ilie Constantin, fiind în concediu de odihnă.La ședință  participă secretarul  general delegat Petrache Elena  , domnul primar Tănase Sorin  este 
plecat din  localitate.  

 Domnul    preşedinte de şedinţă, consilier Manea Ion , preia lucrările și anunță că ședința se poate desfășura legal  şi  prezintă ordinea  de zi ; 
      1.Prezentarea procesului verbal al ședinței ordinare din  18 iulie 2022 a Consiliului 

local al comunei Săgeata,județul Buzău; 
      2.Proiect de hotărîre privind  însușirea  Acordului de cooperare  privind organizarea  și exercitarea  activității de gospodărie  comunală ;Inițiator primar Sorin TĂNASE ; 
      3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltueili  pe anul 

2022  al Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata;Inițiator primar Sorin  TĂNASE ; 
      4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2022  la Serviciul Local de Salubrizare  Săgeata ;Inițiator primar Tănase Sorin ; 
       5. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului general  consolidat de venituri și 

cheltuieli pe anul 2022 al comunei  Săgeata, județul Buzău;Initiator primar Sorin TĂNASE ; 
       6. Proiect de hotărâre  privind desemnarea  unui reprezentant al consiliului local   și 

un membru supleant în comisia de  concurs pentru ocuparea  funcțiilor de director și director 

adjunct   din cadrul Școlii Gimnaziale  ,,NICOLAE EFRIMESCU,, comuna Săgeata ;inițiator 
primar Tănase Sorin; 

       7.Alte probleme curente ale administrației locale ;    
       Se propune   suplimentarea  ordinei de zi cu proiectul de hotărâre privind utilizarea  

excedentului  bugetar  al anului 2021  pentru finanțarea  cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare;Inițiator primar  Tănase Sorin ; 
       Se supune la vot   suplimentarea  ordinei de zi cu acest proiect de hotărâre și  cu 

ordinea de zi inițială care a fost aprobată cu 12 pentru din totalul de 12 consilieri prezenți la ședință și 13 consilieri în funcție. 
              Se intră în ordinea de zi: 

    1.Se supune la vot  procesul verbal al ședinței ordinare din data de 18 iulie 2022  care 

a fost aprobat cu 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenți la ședință și  13 consilieri 
în funcție.  

    2.Se prezintă proiectul de hotărâre privind  însușirea  Acordului de cooperare  privind 

organizarea  și exercitarea  activității de gospodărie  comunală ;Inițiator primar Sorin TĂNASE;  
                Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 12 voturi pentru,din  

numărul total  13 consilieri în  funcție și 12 consilieri  prezenți la ședință. 

       S-a  adoptat H.C.L. Săgeata  nr. 34  din 31 august  2022: 



     3.Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 
cheltueili  pe anul 2022  al Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata;Inițiator primar 

Sorin  TĂNASE ; 
          Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 12 voturi pentru,din  

numărul total  13 consilieri în  funcție și 12 consilieri  prezenți la ședință. 

        S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr. 35 din 31  august 2022: 

        4.Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2022  la Serviciul Local de Salubrizare  Săgeata ;Inițiator primar Tănase Sorin 
; 

          Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 12 voturi pentru,din  
numărul total  13 consilieri în  funcție și 12 consilieri  prezenți la ședință. 

        S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr. 36 din 31  august 2022: 
        5. Se prezintă  poriectul  de hotărâre privind  rectificarea bugetului general   

consolidat de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al comunei  Săgeata, județul Buzău;Initiator 
primar Sorin TĂNASE ; 
                 Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 12 voturi pentru,din  

numărul total  13 consilieri în  funcție și 12 consilieri  prezenți la ședință. 

        S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr. 37 din 31 august 2022: 

        6.Se prezintă proiectul de hotarâre privind desemnarea  unui reprezentant al 

consiliului local   și un membru supleant în comisia de  concurs pentru ocuparea  funcțiilor de 
director și director adjunct   din cadrul Școlii Gimnaziale  ,,NICOLAE EFRIMESCU,, comuna 
Săgeata ;inițiator primar Tănase Sorin; 
                    Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 12 voturi 
pentru,din  numărul total  13 consilieri în  funcție și 12 consilieri  prezenți la ședință. 

        S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr. 38 din 31 august 2022: 

         7.Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea  excedentului  bugetar  al 
anului 2021  pentru finanțarea  cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;Inițiator primar  Tănase 
Sorin ; 

         Doamna consilier  Pavel Olimpia  pune problema  dacă  în zonele unde nu există  
rețea de   canalizare  se va face  extindere, se va proceda la fel  cum s-a procedat la rețeaua de  
apă, se face pe etape rețea.Pe strada dânsei este această situație. 

         Doamna Petrache Elena,secretar  arată că se vor face  extinderi la rețeaua de 
canalizare, acolo unde nu există rețea, este normal ca toate locuințele din  comună  să fie 
racordate la rețeaua de canalizare, pentru protecția mediului înconjurător. 
                  Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 12 voturi pentru,din  
numărul total  13 consilieri în  funcție și 12 consilieri  prezenți la ședință. 

        S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr. 39 din 31 august 2022: 
                 8.Alte probleme curente ale administrației locale ; 
                  Doamna consilier  Crăciun Nela-Carmen arată că  lucrările pe drumul județean 
K 203  nu sunt de calitate, doar la Banița s-a lucrat cu simț de răspundere. 

         Domnul consilier Manea  Ion arată că dânsul s-a implicat la satul Găvănești , a 
avut  multe discuții cu dirigintele de șantier al acestei lucrări de modernizare a drumului  
județean.La lucrare  de modernizare a  drumului  în zona Găvănești  se fac  șanțuri .  
         Ordinea  de zi epuizată, lucrările şedinţei ordinare au luat sfârşit. 

         Drept pentru  care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

      Preşedinte de şedinţă, 
     Consilier , Ion MANEA                            Secretar  general delegat  al comunei ,  

                  

          Petrache Elena  

                                                   


