CONSILIUL LOCAL SAGEATA

PROCES VERBAL
încheiat în şedinţa de indata a Consiliului Local Săgeata
din data de 3 iulie 2019

La şedinţa de astăzi sunt prezenţi 11 consilieri locali din totalul de
12 consilieri care compun Consiliul Local al comunei Sageata. Lipseşte
domnul consilier local Crăciun Nicolae
Sunt intrunite astfel prevederile art.40 alin (1) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare , prezenta majoritatii consilierilor
in functie , sedinta fiind legal constituita .
Şedinta a fost convocată de d-ul viceprimar Ilie Constantin , care
îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului ,conform prevederilor
art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală , republicată cu modificările şi completările ulterioare , conform
Dispozitiei primarului nr.264 /2019 .
Convocarea consilierilor locali s-a făcut telefonic .
Lucrarile sedintei sunt publice.
La sedinta participă domnul viceprimar Ilie Constantin, cu atributii
de primar ,d-na secretar Iancu Viorica Raimonda şi domnul
administrator public Sorin Tănase .
Doamna secretar arată că în conformitate cu prevederile art.45
alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare , proiectele de
hotărâre se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă
Preşedinte de şedinţă este doamna consilier local Crăciun Nela
Carmen .

Doamna preşedinte de şedinţă supune spre aprobare ordinea de
zi,,astfel:
Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I –Documentaţie de
Avizare a Lucrarilor de Interventie şi a indicatorilor tehnico economici la
obiectivul de investitie ,, Modernizare drumuri săteşti în comuna
Săgeata, judeţul Buzău ,,
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi .
În continuarea şedinţei doamna consilier local trece la discutarea
punctului de pe ordinea de zi .
Domnula administrator public Sorin Tănase prezintă proiectul de
hotărâre . Este vorba de reabilitarea a 26 km de drumuri săteşti . În
fiecare sat se asfaltează o parte din drumurile săteşti .
Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot prezentul proiect de
hotărâre .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu
cu un numar de 11 voturi "pentru " .
S-a adoptat Hotărârea nr.27/03.07.2019
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces- verbal .
Presedinte de sedinta
CRĂCIUN NELA CARMEN
Secretar,
Iancu Viorica Raimonda

