
 
 

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.163 alin (1) din 
Codul administrativ ; 

 

 În baza art.133 alin (1), art.134 alin (1) lit.a) şi art.196 alin (1) lit.b ) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , 

 
D I S P U N E: 

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

ordinară,   în data  30.09.2019, 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 31.07.2019; 

 2.  Proiect de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău . 

Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar  

 3.  Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului general 

al comunei Săgeata , judeţul Buzău .  

Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar  

4.  Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă , 

de asistenţă şi reprezentare . 

Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar  

           5.  Proiect de hotărâre privind rectificarea nr.2 a bugetului propriu de 

venituri şi cheltuieli al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe anul 2019. 

Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar  



           6.  Proiect de hotărâre privind rectificarea nr.2 a bugetului consolidat  

de venituri şi cheltuieli al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe anul 2019. 

Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar  

           7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea 

asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Săgeata , pe 

semestrul I al anului 2019. 

 
      Art.2 Secretarul comunei Săgeata, va comunica prezenta dispoziţie 
persoanelor interesate, si o va înainta la Instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 
 

Nr.339/Săgeata – Buzău , 20.09.2019 

 
 
 
  Pt. PRIMAR ,                                              CONTRASEMNEAZĂ 
  VICEPRIMAR,                               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
 ILIE CONSTANTIN                                    Iancu Viorica Raimonda  


