
 

 

                                                       
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 
 P R O I E C T  de  H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui împrumut temporar , de la bugetul propriu al comunei 
Săgeata, judeţul Buzău, către  Serviciului Local de Salubrizare Săgeata   

 
Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău 

 
Având în vedere: 

- referatul domnului  viceprimar al  comunei Sageata , judeţul Buzău , domnul 

Ilie Constantin ,care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului , conform 

prevederilor art.163 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

înregistratat  la nr. 145/19.07.2019 

- referatul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.146/19.07.2019, 

- avizul de legalitate al  secretarului comunei înregistrat la nr.147/19.07.2019, 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , 

În conformitate cu : 

- prevederile Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr.23/2018 privind 

reorganizarea „Serviciului Public de Salubritate „ fără personalitate juridică , din 

structura aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău , 

într-un serviciu cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului Local 

Săgeata , sub denumirea „Serviciu Local de Salubrizare Săgeata „. 

- prevederile Legii nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, 

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

şi completările ulterioare .  

- prevederile art.1 alin (3) lit.h ,  art.3 , art.8 alin (1) şi alin (3) , art.23 alin (1) şi 

alin (2) , art.24 alin (1) , art.28  alin (2) lit.c) , ) din Legea nr.51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice , republicată , cu modificările şi completările ulterioare , 

- prevederile art.6 , art.7 , art.8 alin (1), art.11 , art.12 şi art.14 alin (1) şi alin (2)  

din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor , cu modificările şi 

completările ulterioare 



 

 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit.d şi alin (7) lit.n) , art.130 alin 81) . 

art.139 alin (3) lit.b)  coroborat cu prevederile  art.196 alin.(1)  lit.a) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ , 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  Art.1 Se aprobă acordarea unui împrumut temporar , pe bază de conveţie , de la 

bugetul propriu al comunei Săgeata , judeţul Buzău , către Serviciului Local de 

Salubrizare Săgeata,serviciu public cu personalitate juridică , în valoare de 30 mii lei . 

 Art.2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de un an de la data 

acordării , iar în situaţia nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de 

întârziere, conform prevederilor legale . 

 Art.3 Viceprimarul comunei Săgeata , care îndeplinelte atribuţiile conferite de 

lege primarului prin compartimentul financiar contabil , va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri . 

Art.4 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor 

și persoanelor interesate ( Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău , Viceprimarului cu 

atribuţii de primar , compartiment contabilitate , Serviciul Local de Salubrizare 

Săgeata ). 

 
            
             Pt.PRIMAR                                                                         Avizează,                                                             
             Viceprimar                                                           Secretar General al Comunei Săgeata                                                        
          Ilie Constantin                                                                 Raimonda Viorica Iancu                                                         
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