
 
 

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 de indată  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 (4), 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 de indată,  pentru  data 21.12.2022, orele 09 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 14 decembrie 

2022 

2.  Proiect de hotarere privind rectificarea bugetului general consolidat local de 

venituri și cheltuieli pe anul 2022,al comunei Săgeata, județul Buzău 

  Iniţiator – Sorin Tănase  –  primar  

3. Proiect de hotarere privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,precum și a 

taxelor speciale, pentru anul 2023 

  Iniţiator – Sorin Tănase  –  primar 
 



     4. Proiect de hotarere privind achiziționarea unui autocamion basculabil   

necesar  pentru  buna desfășurare a  activității   în cadrul  compartimentului de 

gospodărie     comunală al aparatului de specialitate al primarului  U.AT.C. Săgeata, 

județul  Buzău 

  Iniţiator – Sorin Tănase  –  primar 
     5.Proiect de hotarare privind aprobarea structurii şcolare pentru unitatea de 

învăţământ cu personalitate juridică “ Scoala Gimnaziala Nicolae Efrimescu  

din comuna Sageata , judetul Buzau” 

                  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 DELEGAT AL COMUNEI 
                                                              Elena-Cristina TĂNASE  


