
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SAGEATA 
CONSILIUL LOCAL SAGEATA 

 
   H O T Ă R Â  R E  

privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia “Găvăneşti  “ 
din sat Găvăneşti  , comuna Săgeata , judeţul Buzău  

 
Consiliul Local al comunei Sageata  judeţul Buzău , 

 
Având în vedere : 

- referatul de aprobare  al  viceprimarului 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 cu modificările şi completările ulterioare , înregistrat  la nr. 

61/23.03.2020, 

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

taxe locale ,achiziţii publice ,  resurse umane şi salarizare înregistrat la nr. 

62/23.03.2020, 

- avizul de legalitate al secretarului comunei , înregistrat  la 

nr.63/23.03.2020, 

- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata , 

judeţul Buzău , 

In conformitate cu : 

     - prevederile  Hotărâri Consiliului Local nr. 13/2020 privind aprobarea 

bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Săgeata , pe anul 2020 ,   

     - prevederile art.3 alin (3) din Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase din România , republicată , cu modificările şi completările 

ulterioare ;  

     - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme 

de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 



recunoscute din România , republicată , cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - prevederile cererilor înregistrate sub nr. 1217/11.03.2020 şi 

nr.1350/18.03.2020 , prin care preotul Gheorghe Ion , paroh al Parohiei  

Găvăneşti solicită acordarea unui  sprijin financiar . 

 - prevederile autorizaţiei de construire nr.5/20 martie 2020 eliberată de 

Primăria Comunei Săgeata , judeţul Buzău.  

 În temeiul art.129 alin(1) lit.d) şi alin (7) lit.s)  , art.139 alin (3) lit.a) şi 

art.196 alin (1) lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare  . 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1 Se alocă Parohiei “Găvăneşti cu Hramul Sfântul Nicolae  “ din sat 

Găvăneşti , comuna Săgeata , judeţul Buzău, din bugetul local al comunei de la 

capitolul “Servicii Religioase “ , suma de  10.000 lei , pentru  realizarea 

obiectivului de investiţii “ Casă Praznicală cu Capelă  parter , sat Găvăneşti , 

comuna Săgeata , judeţul Buzău“ . 

Art.2 Conducerea unităţii de cult menţionată la art.1 va prezenta la 

compartimentul financiar contabil , documente justificative privind modul de 

utilizare a sumei repartizate . 

Art.3 Viceprimarul comunei Sageata , judetul Buzau , care îndeplineşte 

atribuţiile conferite de lege primarului conform prevederilor art.163 alin (1) din 

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

ulterioare ,  prin intermediul Biroului  buget contabilitate , impozite şi taxe 

locale ,achiziţii publice ,  resurse umane şi salarizare, va  aduce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari 

Art.4 Secretarul general al  comunei va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri si o va transmite institutiilor si autoritatilor interesate. 

         Preşedinte de Şedinţă                                                    Contrasemnează 
                Consilier local ,                                                         Secretar General al Comunei,                                                          
             Grigore Dumitru                                                                Iancu Viorica Raimonda                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
   Nr.17, Sageata – Buzău /31.03.2020 
 Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Săgeata  în şedinţa de ordinară 
din data de 31.03.2020  cu respectarea prevederilor art139 alin.(1),din  OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ   cu un număr de 12  voturi pentru ,1 abţineri şi 0  voturi 
împotrivă, din numărul total de 13  consilieri în funcţie şi 13  consilieri prezenţi la şedinţă 


