CONSILIUL LOCAL SAGEATA
PROCES VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Săgeata
din data de 25 aprilie 2019

La şedinţa de astăzi sunt prezenţi 12 consilieri locali din totalul de
12 consilieri care compun Consiliul Local al comunei Sageata.
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.173 /2019 conform art.39 alin (4) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publică locală , republicată , cu
modificările şi completările ulterioare .
În convocare au fost specificate data, ora , locul desfasurarii sedintei ,
precum si ordinea de zi propusa a se discuta , conform prevederilor
legale .
Lucrarile sedintei sunt publice.
La sedinta participă domnul viceprimar Ilie Constantin, cu atributii
de primar , d-na secretar Iancu Viorica Raimonda , domnul Crăciun
Florin ,consilier în cadrul compartimentului financiar contabil , domnul
Mirea Emanuel –directorul Şcolii Gimnaziale Nicolae Efrimescu Săgeata .
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

Consilierii locali au primit odată cu convocatorul şi materialele
desfăşurări şedinţei.
Doamna secretar Iancu Viorica Raimonda , arată că oe ordinea de
zi se suplimentează cu trei cereri , resoectiv cererea doamnei Belu Gica
din comuna Săgeata , sat Dâmbroca , judeţul Buzău , cererea domnului
Puiu Gabriel din satul Dâmbroca , comuna Săgeata , judeţul Buzău şi
cererea doamnei Dragu Stanca din comuna Săgeata , sat Dâmbroca ,
judeţul Buzău . Toate cele trei cereri au ca obiect acordarea unui ajutor
financiar pentru construirea de locuinţe .
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier local Tuzu Gheorghe
Domnul preşedinte de şedinţă supune spre aprobare ordinea de zi,
astfel :
1. Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Local al comunei Săgeata, din data de 29.03.2019;
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 2019.
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata , judeţul Buzău.
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2019 al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu „ din
comuna Săgeata , judeţul Buzău.
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general
consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata ,
judeţul Buzău .
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de
primar

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei
Săgeata prin Consiliul Local , în calitate de asociat – membru fondator ,
la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ
BUZĂU 2020”.
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de
primar
7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a
Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău .
Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de
primar
8. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2018 de către
consilierii locali.
Ordinea de zi suplimentată cu cele trei cereri este aprobată cu
unanimitate de voturi .
În continuarea şedinţei domnul consilier local Tuzu Gheorghe
trece la discutarea fiecărui punct de pe ordinea de zi .
Punctul 1 al ordinii de zi –Aprobarea procesului verbal al
şedintei ordinare a consiliului local al comunei Sageata din data de
29.03.2019.
Se aprobă cu unanimitate de voturi .
Punctul 2 al ordinii de zi- 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 2019.
Domnul consilier Crăciun Florin , prezintă execuţia bugetului pe
primul trimestru al anului 2019.
Domnul preşedinte de şedinţă supune aprobări proiectul de
hotărâre . Este aprobat cu unanimitate de voturi .
S-a adoptat Hotararea nr.13/25.04.2019

Punctul 3 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata ,
judeţul Buzău.
Domnul consilier local prezintă bugetul local de venituri şi
cheltuieli al comunei Săgeata , judeţul Buzău .
Au loc dezbateri pe unele capitole din bugetul local .
Dna consilier local Pavel Olimpia , precizează faptul că dosarele de
ajutor social trebuiesc reanalizate .
D-ul 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 9 voturi "pentru " , 2 voturi “ împotrivă” ( doamna
consilier local Pavel Olimpia şi doamna consilier local Căţoiu Cristina
Artemiza ) şi o abţinere ( domnul consilier local Mazâlu Florentin).
S-a adoptat Hotararea nr.14/25.04.2019
Punctul 4 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Şcolii Gimnaziale
„Nicolae Efrimescu „ din comuna Săgeata , judeţul Buzău

Domnul

consilier local prezintă bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei
Săgeata , judeţul Buzău .
D-ul 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 12 voturi "pentru " .
S-a adoptat Hotararea nr.15/25.04.2019
Punctul 5 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al
comunei Săgeata , judeţul Buzău.
D-ul 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 12 voturi "pentru " .
S-a adoptat Hotararea nr.16/25.04.2019
Punctul 6 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea
participării comunei Săgeata prin Consiliul Local , în calitate de asociat –
membru fondator , la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”.
Doamna secretar prezintă adresa comunicată de Consiliul
Judeţean Buzău .
D-ul 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 12 voturi "pentru " .
S-a adoptat Hotararea nr.17/25.04.2019
Punctul 6 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind alegerea
preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău.
Domnul consilier Tuzu Gheorghe o propune pe doamna Crăciun
Nela Carmen , pentru a conduce şedinţele consiliului local la
următoarele trei şedinţe .
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotarare a fost abrobat cu
cu un numar de 12 voturi "pentru " .
S-a adoptat Hotararea nr.18/25.04.2019
În continuare doamna secretar prezintă cele trei cereri .
Cererea doamnei Belu Gica , domiciliată în comuna Săgeata , sat
Dâmbroca , judeţul Buzău , care solicită ajutor , pentru construirea unui
locuinţe . Locuinţa i-a fost distrusă în luna noiembrie 2018 , în urma
unui incediu . Conform procesului verbal de incediu nr.20 din
26.11.2018 întocmit de ISU Buzău , locuinţa i-a fost distrusă în
proporţie de 80 % . Se propune a fii acordată suma de 4000 lei . Ajutorul
constă în material de construcţie .

Cererea domnului Puiu Gabriel , domiciliat în comuna Săgeata ,
sat Dâmbroca , judeţul Buzău . Domnul Tănase Sorin , prezintă cazul .
Se propune a se acorda suma de 4000 lei constând în material de
construcţii .
Cererea doamnei Dragu Stanca , domiciliată în comuna Săgeata ,
sat Dâmbroca , judeţul Buzău . Doamna secretar arată că doamna Dragu
Stanca , nu este înscrisă la registrul agricol cu imobil . Imobilul pe care
l-a deţinut , a fost dat cu contract de donaţie doamnei Stanciu Georgeta ,
având calitatea de nepoată . Imobilul a fost distrus în urma unui incediu
în proporţie de 80 % . Ajutorul va fi acordat după ce nepoata îşi va
perfecta actele .
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal .
Presedinte de sedinta
TUZU GHEORGHE
Secretar,
Iancu Viorica Raimonda

