
 

 

                                                       
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 
   H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  
Serviciului Local de Salubrizare Săgeata  ,  

serviciu public din subordinea Consiliului Local 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. 24/10.02.2020 

- referatul biroului buget contabilitate , impozite şi taxe locale, achiziţii publice , 

resurse umane şi salarizare ,  înregistrat la nr.25/10.02.2020, 

- avizul de legalitate al  secretarului general al  comunei înregistrat la 

nr.26/10.02.2020, 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , 

În conformitate cu : 

-prevederile Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr.23/2018 privind reorganizarea 

„Serviciului Public de Salubritate „ fără personalitate juridică , din structura 

aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău , într-un 

serviciu cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului Local Săgeata , 

sub denumirea „Serviciu Local de Salubrizare Săgeata „.  

- prevederile Legii nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020, 

- prevederile art.4 lit.c) din  Ordonanţa Guvernului nr.26/2013  privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 

administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect 

o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare . 



 

 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 

guvernarea corporativă a întreprinderilor publice , cu modificările şi completările 

ulterioare . 

- prevederile  Ordinului Ministerului  Finanţelor Publice nr.3145/2017  privind 

aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a 

anexelor de fundamentare a acestuia. 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările 

şi completările ulterioare .  

- prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991 , republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare . 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) şi alin (7) lit.m) 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public de 

Salubritate, serviciu public cu personalitate juridică aflat în subordinea Consiliului 

Local Săgeata , judeţul Buzău , pentru anul 2020 , conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre . 

 Art.2 (1) Bugetul Serviciului Public de Salubritate , se stabileşte pentru anul 

2020, la  venituri în sumă de 291,26 mii  lei  iar la  cheltuieli în sumă de 306,60 mii  

lei.  

  (2) Deficitul în sumă de 15,34 mii lei se acoperă din excedentul anului 

precedent . 

 Art.3 Serviciul public de Salubritate , serviciu cu personalitate juridică , va avea 

propria activitate financiar contabilă şi este ordonator secundar de credite . 

           Preşedinte de Şedinţă                                       Contrasemnează 
             Consilier local ,                                       Secretar General al Comunei,                                                          
             Grigore Dumitru                                       Iancu Viorica Raimonda                                                                                                                                                                                                                                                                             
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 Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Săgeata  în şedinţa de 
ordinară din data de 24.02.2020  cu respectarea prevederilor art139 alin.(1),din  OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ   cu un număr de 13  voturi pentru , 0  abţineri şi 0  
voturi împotrivă, din numărul total de 13  consilieri în funcţie şi 13  consilieri prezenţi la 
şedinţă  


