
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA COMUNEI SAGEATA 
PRIMAR 

                                                  
D I S P O Z I Ţ I E  

privind convocarea în şedinţă ordinară  a Consiliului Local al comunei Săgeata 

  

 Primarul comunei Săgeata , judeţul Buzău  

 Având în vedere : 

- prevederile  art.133 alin (1)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art.21 alin (1)  din HCL Săgeata nr.26/29.05.2020 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Săgeata , 

judeţul Buzău , forma revizuită conform Codului Administrativ , cu modificările şi 

completările ulterioare , 

În temeiul prevederilor art.134, alin (1) lit.a) , art.155 alin (1) lit.a)  precum şi 

ale art.196 alin (1) lit.b) din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

D I S P U N E: 

         Art.1   Se convoacă Consiliul local al comunei Săgeata , în şedinţa ordinară,  

pentru  data 29.01.2021, orele 16,00 în sala de şedinte din cadrul Primariei comunei 

Sageata, etaj 1, 

 Proiectul ordinii de zi este următorul  
 

1.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 30.12.2020 

2.  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea obiectivului de investiţii şi a 

implementării proiectului ,, Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC 

sistematice pentru sistemul educaţional al comunei Săgeata , judeţul Buzău ,, 

  Iniţiator – Sorin Tănase  –  primar  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiuni şi Lucrări de 

Interes Local în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de 

ajutor social în anul 2021. 

  Iniţiator – Sorin Tănase  –  primar 
 



     4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea 

funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul 

Buzău , pe trimestrul IV al anului 2020. 

  Iniţiator – Sorin Tănase  –  primar 
 

     5. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuări unui schimb imobiliar de 

terenuri între UAT Comuna Săgeata şi domnul Manole Vasile  

  Iniţiator – Sorin Tănase  –  primar 
 

 

  Art.2 Secretarul general al  comunei Săgeata, va comunica prezenta dispoziţie 

persoanelor interesate, si o va înainta la Instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 

 

 Nr. 11/Săgeata – Buzău , 21.01.2021 

 

 
 
 
 
      PRIMAR ,                                              CONTRASEMNEAZĂ 
  SORIN TĂNASE                               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                                                              Iancu Viorica Raimonda  


