
 

 

                                                        R O M Â N I A  
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SAGEATA 

 
   H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea achiziţionării unui autoturism pentru deservirea 
 Primăriei Comunei Săgeata , judeţul Buzău  

 
 

Consiliul local al comunei Săgeata, 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. 

205/21.11.2018, 

- referatul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.206/21.11.2018, 

- avizul de legalitate al  secretarului comunei înregistrat la nr.207/21.11.2018, 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , 

In conformitate cu : 

- prevederile art.67 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- 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 , cu modificările ulterioare ; 

- prevederile Ordonanţei de Guvern nr.80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice locale şi instituţii 

publice , cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art.36 alin.(2),lit.”a” şi alin.(4), lit.”a”  din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 



 

 

În temeiul prevederilor art.45 , alin. (1) ,lit.”a” şi art.115 alin.1,lit.b din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  Art.1 Se aprobă achiziţionarea unui autoturism pentru deservirea Primăriei 

Comunei Săgeata , judeţul Buzău , cu o capacitate cilindrică de până la 1600 cm şi cu 

o valoare care  nu poate depăşi  contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro inclusiv 

TVA . 

 Art.2 Valoarea achiziţiei autoturismului se asigură din bugetul propriu de 

venituri şi cheltuieli al comunei Săgeata , judeţul Buzău .  

 Art.3 Cu aducerea la îndeplinere se însărcinează Viceprimarul comunei Săgeata, 

judeţul Buzău , care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului conform art.72 

alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată , cu 

modificările şi completările ulterioare  şi compartimentul financiar contabil . 

Art.2 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor 

și persoanelor interesate ( Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău , compartiment 

contabilitate , viceprimarului comunei Săgeata ).  

 
            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 

 
  


