
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 29.11.2018,  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 31.10.2018; 

       2.  Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere şi 

acordarea unui acord de principiu în vederea cumpărării unui teren arabil în 

suprafaţă de 375 mp , situat în intravilanul satului Borduşani , comuna 

Săgeata , judeţul Buzău  

Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar  

           3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local în 

vederea organizări serbări „Pomului de Crăciun „ pentru copii din învăţământul 

preuniversitar de pe raza comunei Săgeata , judeţul Buzău. 

         Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar. 

          4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziţionării unui autoturism 

pentru deservirea Primăriei Comunei Săgeata , judeţul Buzău. 

         Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar  



          5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării nr.2 a bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu „ 

Săgeata . 

         Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar  

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor virări de credite de la un 

capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018. 

  Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar 

 
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.3 a bugetului 

general consolidat al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe anul 2018. 

  Iniţiator – Ilie Constantin – viceprimar cu atribuţii de primar 

 

  8. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri 

pentru Parohia „Adormirea Maicii Domnului „ din satul Dâmbroca , comuna 

Săgeata , judeţul Buzău . 

  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. 
 

 Nr.358 

 Săgeata – Buzău , 21.11.2018 

 
 
 
 Pt. PRIMAR ,                                                  AVIZEAZĂ 
 VICEPRIMAR,                                                 SECRETAR 
 ILIE CONSTANTIN                                    Iancu Viorica Raimonda  


