
 

 

                                                       
 
 

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 aprobarea numărului de personal , a numărului de funcţii publice , a 

organigramei şi ştatului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Săgeata , judeţul Buzău  

 
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. 221/24.10.2019 

- raportul secretarului general al comunei înregistrat la nr.222/24.10.2019, 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , 

In conformitate cu : 

- prevederile art.242 alin (1), art.392 alin (1), art.610 alin (1) şi art.611 alin (1)  

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

          - adresa nr.5115/12.04.2019 de la Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău , cu 

privire la numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2019, pentru comuna 

Săgeata , judeţul Buzău ; 

- prevederile HCL nr.28/29.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a ştatului 

de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul 

Buzău , cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile adresei  nr.10540/08.08.2019  şi nr. 12708/19.09.2018 

comunicate de Instituţia Prefectului , Judeţul Buzău  

În temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit.a) şi alin (3) lit.c), art.139, alin.(1) 

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 numărul de personal , numărul de funcţii publice , organigrama 

şi ştatul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Săgeata , 

judeţul Buzău , forma actualizată conform Codului administrativ , conform anexelor 

nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 
 Art.2 Pe data prezentei  prevederile HCL nr.28/29.07.2013 privind aprobarea 

organigramei şi a ştatului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Săgeata , judeţul Buzău , cu modificările şi completările ulterioare, îşi 

încetează aplicabilitatea . 

 

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de viceprimarul 

comunei Săgeata , domnul Ilie Constantin , care îndeplineşte atribuţiile conferite de 

lege primarului ,prin intermediul secretarului general al  comunei Săgeata.  

Art.4 Secretarul General al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor și persoanelor interesate. 

 
 
 

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