
 
 

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 extraordinară  a Consiliului Local al comunei Săgeata 

  

 Primarul comunei Săgeata , judeţul Buzău  

 Având în vedere : 

- prevederile  art.133 alin (1), art.134 alin (3) lit.b) şi alin (5) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile Ordinului Prefectului Judeţul Buzău nr.805/30.10.2020 privind 

constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei 

Săgeata , judeţul Buzău , 

- prevederile art.21 alin (2) lit.a) 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) şi alin (5) , ale art.135 , 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 

extraordinară,  pentru  data 19.11.2020, orele 16,00 în sala de şedinte din cadrul 

Primariei comunei Sageata, etaj 1, 

 Proiectul ordinii de zi este următorul  
 

1.  Proiect de hotărâre  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al consiliului 

Local Săgeata , judeţul Buzău . 

Iniţiator – Sorin Tănase  –  primar  

2.  Depunerea jurământului de către domnul Panţuru Gheorghe , consilier local 

supleant , conform Încheieri din data de 10.11.2020 pronunţată în dosarul 

nr.13448/200/2020 a Judecătoriei Buzău –Judeţul Buzău  



3.  Proiect de hotărâre  privind  alegerea  Viceprimarului comunei Săgeata , 

judeţul Buzău . 

  Iniţiator – Sorin Tănase  –  primar  

4. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău , pe principalele domenii de activitate . 

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


