
 

 

R O M A N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SAGEATA 
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI  SAGEATA 

 
  H O T Ă R Â R E  

privind alocarea unei sume  din bugetul local in vederea organizări serbari  
,, Pomului de Crăciun,, pentru copiii din învăţământul preuniversitar de pe raza 

comunei Săgeata , judeţul Buzău  
 

Consiliul local al comunei SAGEATA , judeţul Buzău ; 
 

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. 202/21.11.2018; 

- referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Sageata , judetul Buzau , înregistrat la 

nr.203/21.11.2018; 

- avizul de legalitate al secretarului comunei , înregistrat  la 

nr.204/21.11.2018; 

- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata , 

judeţul Buzău ; 

În conformitate cu : 

- prevederile Hotararii Consiliului Local nr.15/16.02.2018 privind 

aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Sageata , judeţul 

Buzău , pe anul 2018 , rectificata conform HCL nr. 43/2018 si  HCL nr. 

52/2018 ; 

- prevederile Legii contabilităţi  nr.82/1991, republicată , cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu 

modificările şi completările ulterioare ;  

- prevederile Legii nr. 52/203 privind transparenţa decizională , cu 

modificările şi completările ulterioare .  

În temeiul art. 36 alin. ( 2 ) lit.d , alin. (6) lit. ’’a’’pct.1  , art. 45 alin (2) 
lit.”a”, coroborat cu prevederile  art. 115 alin. 1 lit. ‚’’b’’  din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 



 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1   Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei , în vederea organizării 

Serbării „Pomului de Crăciun ”, pentru copiii din învăţământul preşcolar şi 

şcolar , de pe raza comunei Săgeata. 

 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului autorităţilor 

şi instituţiilor interesate. 

 

 

            Preşedinte de Şedinţă  
                Consilier local                                                  Contrasemnează, 
                Pavel Olimpia                                                             Secretar, 
                                                                                   Raimonda Viorica Iancu 
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Hotărârea  a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Sageata  în şedinţa 
ordinara   din data de 29.11.2018  cu respectarea prevederilor art. 45, alin.1,  din 
Legea nr. 215/2001, a administraiei publice locale ( R2) , cu un număr de 11  voturi 
pentru ,0 abţineri şi  0 voturi împotrivă  , din numărul total de 12  consilieri în funcţie 
şi   consilieri prezenţi la şedină  11 


