
 
 
 
 

  R O M Â N I A                     
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SAGEATA 
CONSILIUL LOCAL SAGEATA 

 
                                                            H O T Ă R Â R E                                                                                   

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 
al comunei Săgeata, judeţul Buzău   

 
Consiliul local al comunei Sageata, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară,  

 
Având în vedere : 

- referatul primarului comunei Sageata, judeţul Buzău, domnul Tănase Sorin, înregistrat 

la nr. 1224/08.03.2021; 

- raportul de specialitate întocmit de Biroul  buget contabilitate, impozite şi taxe locale, 

achiziţii publice, resurse umane şi salarizare înregistrat la nr. 1226/08.03.2021, 

- avizul de legalitate al secretarului comunei; 

- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău; 

În conformitate cu : 

- prevederile art.19 alin (1) lit. a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările si completările ulterioare. 

- prevederile Legii nr.15/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2021,  

- prevederile pct.65 din anexa nr.1, pct.65 din anexa nr.2 şi pct. 65 din anexa nr.3 din 

Hotărărărea  Consiliului Judeţean Buzău nr.53/30.03.2021 privind repartizarea pe 

comune, oraşe şi municipii a sumei de 27.134 mii lei din Fondul constituit la dispoziţia 

Consiliului Judeţean pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de 

infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare 

pe anul 2021 şi estimări pe anii 2022-2024 din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată şi cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea 

bugetelor locale. 

- prevederile adreselor nr.25609/18.03.2021, nr.26146/19.03.2021, 

nr.29644/31.03.2021  comunicate de A.J.F.P Buzau –A.T.C.P Buzău – Biroul S.A.E.E.B.L. 

- prevederile contractului de finanţare încheiat între MDRAP şi UAT Săgeata, pentru 

obiectivul de investiţii „ Modernizare şcoală în localitatea Săgeata, comuna Săgeata, judeţul 

Buzău„. 

     - prevederile  Hotărârii Consiliului Local nr.48/31.10.2019 privind aprobarea numărului 

de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi ştatului de funcţii pentru 



aparatul de specialitate al Primarului comunei Săgeata, judeţul Buzău, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă  pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor  art.129 alin (2) lit.b) şi alin (4) lit.a) ,art.139, alin.(3)  lit.a) 

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 (1) Bugetul propriu al comunei Săgeata, judeţul Buzău, pe anul 2021, este 

alcătuit din secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.  

  (2) Bugetul propriu al comunei Săgeata, judeţul Buzău, pe anul 2021, se 

stabileşte la venituri în sumă de 47.001,65  mii lei iar la cheltuieli în sumă de  46.858,15 

mii lei . 

  (3) Bugetul secţiunii de funcţionare se stabileşte la venituri în sumă de 

5.330,17 mii lei  iar la cheltuieli în sumă de 5.330,17 mii lei.  

  (4) Bugetul secţiunii de dezvoltare  se stabileşte la venituri în sumă de 

41.671,48 mii lei iar la cheltuieli în sumă de 41.527,98 mii lei .  

  (5) Bugetul propriu al comunei Săgeata, judeţul Buzău, detaliat la venituri pe 

surse de venituri iar la cheltuieli pe destinaţii, capitole şi subcapitole, este prezentat în 

anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.2  (1)  Resursele financiare ale secţiunii de funcţionare ale bugetului propriu al 

comunei Săgeata, judeţul Buzău, sunt: impozitele şi taxele locale, cote defalcate din 

impozitul pe venit, sume defalcate din unele venituri pentru echilibrarea bugetelor locale şi 

subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete. 

            (2)  Încasarea veniturilor la bugetul propriu al comunei Săgeata, judeţul 

Buzău , pe anul 2021, se face conform reglementărilor în vigoare şi prevederilor Legii 

bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021.  

 Art.3  Se aprobă lista obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anul 2021, 

conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4  Pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Săgeata, judeţul Buzău 

, numărul posturilor bugetare va fi dimensionat la nivelul alocaţiei bugetare pe anul 2021, 

în baza organigramei şi a statului de funcţii aprobat de Consiliul Local Săgeata  si a 



salariilor de bază stabilite pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 

Primăriei Comunei Săgeata, judeţul Buzău, familia ocupaţională – Administraţie, aprobate 

de Consiliul Local Săgeata, prin HCL nr.10/28.02.2019 . 

Art.5  Primarul comunei Sageata, judetul Buzau,  prin intermediul  Biroului  buget 

contabilitate, impozite şi taxe locale, achiziţii publice, resurse umane şi salarizare,  va  

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.  

  Art.6 Secretarul general delegat al comunei   va asigura aducerea la cunoştiinţă 

publică a hotărârii prin publicare pe site-ul propriu al Comunei Săgeata, judeţul Buzău  şi o 

va comunica  institutiilor si autoritatilor interesate (Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău , 

Primarului comunei, Compartiment buget contabilitate, impozite şi taxe locale, achiziţii 

publice, resurse umane şi salarizare, Unitatea de Trezorerie)   

           

          	

           Preşedinte de Şedinţă                                              Contrasemnează, 
             Consilier local,                                     Secretar General Delegat al Comunei,     
 
                                                      
         Crăciun Nela Carmen                                                  Petrache Elena 
 
 
 
      Nr. 14  din 23  aprilie 2021  

      Săgeata/Buzău 

 

 

 

 

Această hotărâre  a  fost adoptată  de Consiliul local al  comunei Săgeata, județul	Buzău 
în ședința ordinară din data de 23 aprilie 2021 cu respectarea  prevederilor  art. 139  alin.(3)  
lit. a)  din O.U.G. nr. 57 /2019 privind  Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, cu un număr de 10 voturi  pentru, 0 voturi abțineri și 0 voturi împotrivă, din 
numărul total  de 13  consilieri  în funcție și 10 consilieri prezenți   la ședință. 
 


