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P R O C E S – V E R B A L 
Încheiat astăzi 22 DECEMBRIE 2022 în ședința extraordinară – de îndată 

a Consiliului local al comunei Sagna 
 

 Ședința extraordinară – de îndată a Consiliului local al comunei Sagna, 
județul Neamț, a fost convocată prin Dispoziția Primarului comunei Sagna, 
județul Neamț nr. 183 din 21.12.2022, conform art.133, alin.(2), lit.a și  art.134, 
alin.(1), lit.a coroborat cu alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
 Convocarea la ședința extraordinară – de îndată s-a făcut la data de 
21.12.2022, prin convocator scris și telefonic, de către secretarul general delegat 
al UAT comuna Sagna, d-na Fabian Stefania, care a înmânat consilierilor mapa 
de ședință. 
 Dispoziția a fost adusă la cunoștința locuitorilor comunei prin afișare la 
sediul unității și pe site. 
 Ședința extraordinară – de îndată are loc la sediul unității și a început la 
ora 10,00. 
 D-na secretar general delegat face prezența consilierilor și consemnează 
următoarea situație: 
Nr.crt Numeleșiprenumele Prezent/absent Observații 
1 MIRCEA  IOAN PREZENT  

2 IACOB  CĂTĂLIN PREZENT  

3 LEONTE  NECULAI ABSENT Lipseste motivat 
4 ROMAN  CORNEL PREZENT  
5 ROCA  VASILICĂ PREZENT   

6 CRĂCIUN  NĂSTASE ABSENT Lipseste motivat 
7 BORTOȘ  TEODOR ABSENT Lipseste motivat 
8 DIVILE  SERGIU PREZENT  

9 ANDRIEȘ  OANA-ANCA ABSENTĂ Lipseste motivat 
10 MATEI   ANICA PREZENTĂ  
11 BULAI   MARIAN PREZENT  
12 SIMON   GHEORGHE PREZENT  
13 BALINT   ALIN-IRINEL PREZENT  

14 BORTOȘ   LUCA PREZENT  

15 BULAI   VERONA PREZENTĂ  



 D-na secretar general aduce la cunoștință că, în urma apelului nominal al 
consilierilor locali, se constată că sunt prezenți 11 consilierii în funcție, patru 
lipsind  motivat. 
 D-na secretar general arată că ședința extraordinară – de îndată 
îndeplinește condițiile prevăzute de Codul Adminstrativ, privind legalitatea 
desfășurării ședinței și adoptării de hotărâri. 
 Domnul președintele de ședință, Iacob Cătălin,  dă citire ordinii de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022. 
2. Hotărare privind aprobarea retelei scolare a unitatii de învatamant de stat 
preuniversitar pentru anul scolar  2023-2024 în comuna Sagna. 
3. Prezentarea procesului verbal al ședinței precedente. 
4. Întrebări şi interpelări; 

Se supune la vot ordinea de zi. 
Votarea s-a făcut prin ridicare de mâini. 
D-nul președinte de ședință anunță rezultatul votului: 
 

Voturi pentru 11 - 
Voturi împotrivă - - 
Voturi abțineri - - 
 Cu majoritatea necesară de voturi  a fost aprobată ordinea de zi a ședinței 
ordinare. 
 Domnul președinte de ședință supune la vot procesul-verbal al ședinței 
precedente. 

Votarea s-a făcut prin ridicare de mâini. 
D-nul consilier anunță rezultatul votului: 
 

Voturi pentru 11 - 
Voturi împotrivă - - 
Voturi abțineri - - 
 Cu majoritatea necesară de voturi  a fost aprobată procesul-verbal. 
 

Domnul președinte de ședință dă citire primului proiect de hotărâre: 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022. 

 
Acest proiect de hotărâre are referatul inițiatorului și raportul 

compartimentului de specialitate, există avizele comisiilor pe domenii de 
activitate. Prin adresa nr. 32640/20.12.2022 emisă de Administratia Finantelor 
Publice Neamţ ne-a fost comunicat ca s-a primit suma de 100 de mii lei 
provenită din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 
pentru trimestrul IV a.c., sumă cu care se rectifică bugetul local. 

Domnul viceprimar intervine şi mentioneaza suma primita de la Guvern în 
cuantum de 100 de mii lei şi distribuirea lor catre Gaz , acolo unde sunt datorii 
mari pentru diminuarea acestora. 



 
Domnul președinte de ședință constată că nu mai sunt înscrieri la cuvânt și 

trece la vot. 
 Votarea s-a făcut prin ridicare de mâini, iar rezultatul se prezintă astfel: 
  
Voturi pentru 11  

Voturi  contra -  

Voturi abțineri -  

Consiliul local a adoptat, în forma prezentată: 
 
H O T Ă R Â R E A nr. 60 din 22.12.2022 privind rectificarea 

bugetului  local  pe anul  2022. 
 
 Domnul președinte  de  ședință dă citire următoroarei hotărâri: 

Hotărare privind aprobarea retelei scolare a unitatii de învatamant de 
stat preuniversitar pentru anul scolar  2023-2024 în comuna Sagna. 
 

Această hotărâre are referatul inițiatorului și raportul compartimentului de 
specialitate, există avizele comisiilor pe domenii de activitate și avizul 
Inspectoratului  Scolar nr. 18430 din data de 09.12.2022.            

Domnul preşedinte dă cuvantul domnului viceprimar care reda motivul 
pentru care se emite această hotarare şi anume reinfiintarea gradinitei din satul 
Lutca, com. Sagna. Pe viitor se doreste sa fie numarul de copiii necesar 
înfiinţării unei clase astfel încat Gradinita sa poata functiona. 

 Domnul președinte de ședință constată că nu sunt înscrieri la cuvânt, trece 
la vot. 

Votarea s-a făcut prin ridicare de mâini pentru proiectul în forma 
prezentată, rezultatul votului este următorul: 
Voturi pentru 11 - 
Voturi  contra - - 
Voturi abțineri - - 

Consiliul local a adoptat, în forma prezentată: 
 

H O T Ă R Â R E A nr. 61 din 22.12.2022 privind Hotărare privind 
aprobarea retelei scolare a unitatii de învatamant de stat preuniversitar 
pentru anul scolar  2023-2024 în comuna Sagna. 

 
Domnul consilier Simon Gheorghe îşi exprimă nemultumirea cu privire la 

modalitatea de desfasurare a activitatii doamnei doctor Zabava – medic de 
familie în comună, şi anume la refuzul de a primi pacienţii în sala de aşteptare,  
sunt cetăţenii în varstă cu probleme grave de sanatate ce riscă să se capete şi cu 
alte boli datorită asteptatului în frig. 



Domnul viceprimar declară ca îi va solicita un punct de vedere doamnei 
doctor, că i se va face cunoscut acest aspect, dupa care oamenii decid daca 
raman la ea sau vor pleca catre un alt medic de familie. 

Domnul consilier Bulai Marian îşi exprimă nemulţumirea cu privire la 
situaţia podului de pe strada Hotar, mentioneaza ca a vazut in Vulpasesti 
descarcate niste tuburi, care crede ca s-ar fi potrivit acolo, însa domnul 
viceprimar sustine ca nu are cunostiinta de acele tuburi.  

Domnul consilier Bulai Marian doreste sa-i adreseze niste intrebari 
domnului primar, însă în lipsa acestuia menţioneaza ca exista o circulara pe 
retelele de socializare de închirierea luminitelor la un pret de 14000 de euro, fara 
sa întrebe consilierii.  

Domnul viceprimar ia cuvantul pentru a informa cetatenii cu privire la 
evenimentele ce se vor desfasura cu ocazia sarbatorilor şi face apel catre toti 
cetatenii comunei Sagna ce doresc sa participe la acest eveniment                               
sa-si comunice dorinta pentru a putea fi sprijiniti şi ajutati. 

In continuare domnul presedinte da cuvantul doamnei secretar pentru a 
reda o corespondenta primita din partea Institutiei Prefectului cu privire la 
hotararea nr. 56/07.12.2022  privind taxele si impozitele locale, s-a facut un 
raspuns prin care s-a reanalizat legislatia si asftel hotararea ramanand valabila. 

Domnul viceprimar invită consilierii pe data de 31 decembrie la ora 11.30 
pentru a participa la obiceiurile traditionale. 

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările acestei ședințe, 
fiind parcursă ordinea de zi. 

 
 
Preşedinte de şedinţă, 

         Consilier, IacobCătălin 
 
 

        Intocmit, 
                                 Secretar gen. delegat, 
                                                                          Fabian Stefania 
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