ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SAGEATA
CONSILIUL LOCAL SAGEATA
HOTĂRÂRE
privind aprobararea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019
al comunei Săgeata , judeţul Buzău
Consiliul local al comunei Sageata , judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară ,
Având în vedere :
- expunerea de motive a viceprimarului comunei Sageata , judeţul Buzău ,
domnul Ilie Constantin , care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului ,
conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală , cu modificările şi completările ulterioare, înregistrata la nr.
56/17.04.2019;
- referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Sageata , judetul Buzau , înregistrat la nr.
57/17.04.2019;
- avizul de legalitate al secretarului comunei , înregistrat la nr.58/17.04.2019;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata , judeţul
Buzău ;
În conformitate cu :
- prevederile art.19 alin (1) lit. a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările si completările ulterioare.
- prevederile Legii nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019,
- prevederile adresei Consiliului Judeţean Buzău nr.4456/25.03.2019, prin care
ne-a fost comunicată suma repartizată conform Hotărâri Consiliului Judeţean
Buzău nr.27/25.03.2019 şi nr.28/25.03.2019 .
- prevederile adreselor nr.34121/09.04.2019, nr.28000/20.03.2019,
nr.32477/03.04.2019 , nr. 27662/20.03.2019 şi nr.27418/19.03.2019 comunicate
de A.J.F.P Buzau –A.T.C.P Buzău – Biroul S.A.E.E.B.L .
- prevederile adresei nr. 1112/05.04.2019 comunicată de Oficiul de cadastru şi
publicitate imobiliară Buzău ;

- prevederile contractului de finanţare încheiat între MDRAP şi UAT Săgeata ,
pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare , modernizare, extindere şi dotare şcoală
sat Dâmbroca , comuna Săgeata , judeţul Buzău „,
- prevederile contractului de finanţare încheiat între MDRAP şi UAT Săgeata ,
pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare şcoală în localitatea Săgeata , comuna
Săgeata , judeţul Buzău „,
- prevederile contractului de finanţare încheiat între MDRAP şi UAT Săgeata ,
pentru obiectivul de investiţii „ Construire centru medical de permanenţă sat
Săgeata , comuna Săgeata , judeţul Buzău „,
- prevederile actului adiţional la contractului de finanţare încheiat între MDRAP
şi UAT Săgeata , pentru obiectivul de investiţii „ Reţea publică de canalizare a apelor
uzate menajere şi staţie de epurare în comuna Săgeata , judeţul Buzău „,
- prevederile contractului de finanţare nr. C1920074x208421001049/2018
încheiat între AFIR şi UAT Săgeata , având ca obiect „ Achiziţia unei autospeciale de
stins incendii „.
- prevederile adresei nr.5549/03.04.2019 comunicată de CNI Bucureşti .
- prevederile adresei nr.5115/12.04.2019 comunicată de Instituţia Prefectului –
Judeţul Buzău , Serviciul controlul legalităţii , al aplicării actelor normative ,
contencios administrativ , aplicarea apostilei şi relaţii cu autorităţile locale , prin
care ne-a fost comunicat numărul maxim de posturi pentru anul 2019 ,
- prevederile Hotărâri Consiliului Local nr.28/29.07.2013 privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii ale Primariei Comunei Săgeata , cu modificările
şi cpmpletările ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru
elaborarea actelor normative , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b” coroborat cu alin. (4) lit. „a” , art.45 alin(2)
lit. a) si art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia
publică locală (republicata*), cu modificările si completările ulterioare .
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Bugetul propriu al comunei Săgeata, judeţul Buzău , pe anul 2019 ,
este alcătuit din secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare .

(2) Bugetul propriu al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe anul 2019 ,
se stabileşte la venituri în sumă de 17.499,29 mii lei iar la cheltuieli în sumă de
17.263,36 mii lei , la care se adaugă excedentul din anii precedenţi în sumă de
1069,84 mii lei .
(3) Bugetul secţiunii de funcţionare se stabileşte la venituri în sumă de
4.599,92 mii lei iar la cheltuieli în sumă de 4.599,92 mii lei.
(4) Bugetul secţiunii de dezvoltare se stabileşte la venituri în sumă de
12.899, 37 mii lei iar la cheltuieli în sumă de 13.733,31 mii lei .
(5) Bugetul propriu al comunei Săgeata , judeţul Buzău , detaliat la
venituri pe surse de venituri iar la cheltuieli pe destinaţii , capitole şi subcapitole ,
este prezentat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 (1) Resursele financiare ale secţiunii de funcţionare ale bugetului
propriu al comunei Săgeata , judeţul Buzău, sunt : impozitele şi taxele locale , cote
defalcate din impozitul pe venit , sume defalcate din unele venituri pentru
echilibrarea bugetelor locale şi subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte
bugete .
(2) Încasarea veniturilor la bugetul propriu al comunei Săgeata ,
judeţul Buzău , pe anul 2019 , se face conform reglementărilor în vigoare şi
prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2019 , nr.50 /2019.
Art.3 Se aprobă utilizarea excedentului bugetar din anii anteriori pentru
finanţarea cheltuielilor de capital în sumă de 1069,84 mii lei .
Art.4 Se aprobă lista obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anul
2019 , conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.5 Pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul
Buzău , numărul posturilor bugetare va fi dimensionat la nivelul alocaţiei bugetare
pe anul 2019, în baza organigramei şi a statului de funcţii aprobat de Consiliul
Local Săgeata si a salariilor de bază stabilite pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Săgeata , judeţul Buzău ,

familia ocupaţională – Adminitraţie , începând cu 01.01.2019 aprobate de Consiliul
Local Săgeata , prin HCL nr.10/28.02.2019 .
Art.6 Viceprimarul comunei Sageata , judetul Buzau , care îndeplineşte
atribuţiile conferite de lege primarului conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si
completarile ulterioare , prin intermediul compartimentului financiar contabil ,
impozite si taxe locale , resurse umane , achiziţii publice si urbanism si amenajarea
teritoriului , va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .
Art.7 Secretarul comunei va asigura aducerea la cunoştiinţă publică a
hotărâri prin publicare pe site-ul propriu al Comunei Săgeata , judeţul Buzău şi o
va comunica institutiilor si autoritatilor interesate (Instituţiei Prefectului - Judeţul
Buzău , Primarului comunei, Compartiment contabilitate, Unitatea de Trezorerie)

PREŞEDINTE de ŞEDINŢĂ
Consilier Local ,
TUZU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
IANCU VIORICA RAIMONDA

Nr. 14
Sageata - Buzău, 25.04.2019
Hotărârea a fost adoptată de Consiliul local al comunei Sageata în şedinţa ordinara din data
de 25.04.2019,cu respectarea prevederilor art. 45, alin.1, din Legea nr. 215/2001, a administraţiei
publice locale ( R2) , cu un număr de 12 voturi pentru ,0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul
total de 12 consilieri în funcţie şi consilieri prezenţi la şedină 12

