
 
 

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 Sageata , judeţul Buzau ,  
 

 În baza art.133 alin (1), art.134 alin (1) lit.a) şi art.196 alin (1) lit.b ) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ , 

 
D I S P U N E: 

 
         Art.1   Convocarea Consiliului Local al comunei Săgeata, în şedinţa 

extraordinară,  în data 26.11.2020, 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 extraordinare din data de 
19.11.2020. 

 
 2.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării nr.3 a  bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Săgeata , judeţul Buzău . 

Iniţiator – Sorin Tănase  – primar 

3.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării nr.3 a bugetului general 

consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Săgeata , judeţul Buzău .   

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 III al anului 2020. 

Iniţiator – Sorin Tănase –  primar  

5.  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea documentaţiei tehnice de 

dezmembrare a imobilului intravilan înscris în CF nr.24483, comuna Săgeata , judeţul 

Buzău . 

Iniţiator – Sorin Tănase  – primar  



6.  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea achiziţionării imobilului ,, Casă de 

locuit , anexă şi teren intravilan ,,, amplasat în intravilanul satului Borduşani, 

comuna Săgeata , judeţul Buzău . 

Iniţiator – Sorin Tănase  – primar 

 

 7.  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea criteriilor şi procedura de organizare 

şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de Şef Serviciu din 

cadrul  Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata, serviciu cu personalitate 

juridică , organizat în subordinea Consiliului Local Săgeata . 

Iniţiator – Sorin Tănase  – primar  

 

 8.  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea contractului de prestare , a tarifelor 

şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat 

la nivelul UAT Comuna Săgeata , judeţul Buzău . 

  Iniţiator – Sorin Tănase  – primar 
 

 

 9.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului 

Local Săgeata în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ  preuniversitar 

de pe raza comunei Săgeata  , judeţul Buzău şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a 

Calităţii Educaţiei . 

  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. 227/Săgeata – Buzău , 20.11.2020 

 

 
       PRIMAR ,                                              CONTRASEMNEAZĂ 
     Sorin Tănase ,                               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                                                                Iancu Viorica Raimonda  


