
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA COMUNEI SAGEATA 
                                          PT.PRIMAR-VICEPRIMAR 

 
D I S P O Z I Ţ I E  

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Săgeata  
 

Viceprimarul comunei Sageata , judeţul Buzau , care îndeplineşte 

atribuţiile conferite de lege primarului conform prevedrilor art.72 alin (1) din 

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale , republicata , cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

 

 In baza art.39, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată , cu modificarile si completările ulterioare  

În temeiul art. 68 alin. (1) si art.115 alin 1, lit a, din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată,  cu modificările şi 

completările, ulterioare: 

 
D I S P U N E: 

 
         Art.1   Convocarea Consiliului Local al comunei Sageata, în şedinţa 

ordinară în data de 30.08.2018,  orele 16.00, în sala de şedinte din cadrul 

Primariei comunei Sageata, etaj 1, 

 Proiectul ordinii de zi este următorul  
 

    1. Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului Local al 

comunei Săgeata, din data de 31.07.2018; 

    2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru 

personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă 

Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata . 

Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar  

         3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea salariilor de bază pentru 

personalul contractual din cadrul Serviciului Local de Salubritate Săgeata  , 

serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata. 

         Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar 



4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă 

domnului Lungu Ioan din comuna Săgeata , sat Beilic , judeţul Buzău , pentru 

edificarea unui imobil . 

 Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar 

      Art.2 Secretarul comunei Săgeata, va comunica prezenta dispoziţie 

persoanelor interesate, si o va înainta la Instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 
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