
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂGEATA  
 

                   HOTĂRÂRE 

privind modificarea/abrograrea unor hotărâri ale consiliului local al comunei SĂGEATA, 

judeţul Buzău 

 Consiliul Local al comunei SĂGEATA 

Având in vedere,  

- referatul de aprobare al primarului comunei SĂGEATA, în calitatea sa iniţiator, înregistrat sub nr. 
3669/31.05.2021; 
- raportul de specialitate al compartimentului înregistrat sub nr. 3674/31.05.2021; 
- avizul comisiei de specialitate economico-financiară, administrarea domeniului public si privat al comunei, 
învățământ, sănătate si familie a consiliului local SĂGEATA înregistrat sub nr.3675/ 31.05.2021 
- prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 27/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.1 alin.(2) lit.a şi lit.b), art.2 lit.g), art.3 alin.(1) şi alin.(4), art.8 alin.(1), art.22 alin.(1) şi 
alin.(2) lit.a), art.28 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.4), alin.(5), alin.(6) şi alin.(7), din Legea 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 1 alin.(3), art. 2 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3), art.3 lit.a), art.17 alin.(1), art.18 alin.(1) lit.(a) şi 
alin.(2), din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- prevederile HCL SĂGEATA nr. 22/30.03.2018 privind reorganizarea “Compartimentului de Alimentare cu 
Apă” făra 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 Public de Alimentare cu Apă Săgeata”; 
- prevederile HCL SĂGEATA nr. nr.47/31.07.2018 privind modificarea Statului de funcţii aferent Serviciului 
Public de Alimentare cu Apă Săgeata, serviciu public cu personalitate juridică, organizat în subordinea 
Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău; 
- prevederile art.5 lit.cc) şi lit.kk), art.12, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1), art.155 
alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a), art.584, art.589 alin.(2), art.590 lit.a), art.591, art.594 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 
 

H o t ă r ă ş t e : 

Art.I HCL Săgeata nr. 22/30.03.2018 privind reorganizarea “Compartimentului de Alimentare 
cu Apă” făra 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 Public de Alimentare cu Apă Săgeata”, se modifică după cum 
urmează:  

 
1. Alineatul (1) al Articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(1) Serviciul “SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SAGEATA” se organizează ca 
serviciu public de interes local, cu personalitate juridică este înfiinţat şi organizat de şi în subordinea 
Consiliului Local al comunei Săgeata, judeţul Buzău este finanţat integral din venituri proprii (sursa F) şi are ca 
principală sarcină furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei /activităţi ale 
acestuia precum şi administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare 
al comunei,  în conformitate cu hotărârea de dare în administrare a acestui serviciu public, prin care se asigură 
satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general ale colectivităţii locale a UAT comuna Săgeata. 
 

2. După alineatul (2) al Articolului 2 se introduc cinci noi alienate alineatul (2^1), 
alineatul (2^2), alineatul (2^3), alineatul (2^4) şi alineatul (2^5)  cu următorul cuprins: 

(2^1) Serviciul “SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SAGEATA” îşi desfăşoară 
activitatea în baza hotărârii de dare în administrare cu privire cu privire la furnizarea/prestarea serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei şi operarea sistemelor de utilităţi publice aferente 
acestora. 

(2^2) - Serviciul “SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SAGEATA” se organizează şi 
funcţionează pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare. 

(2^3) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului “SERVICIUL PUBLIC DE 
ALIMENTARE CU APA SAGEATA” se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. 



(2^4) Disponibilităţile provenite din fonduri externe nerambursabile sau din împrumuturi destinate 
cofinanţării acestora se administrează şi se utilizează potrivit acordurilor de finanţare încheiate. 

(2^5) Serviciul “SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SAGEATA” va ţine o evidenţă 
separată a activităţilor desfăşurate, astfel încât activităţile sale să fie uşor de evaluat, monitorizat şi 
controlat. 

3. Alineatul (3) al Articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(3) Se aprobă ca serviciul “SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SAGEATA” să 

desfăşoare activităţile ce vor fi date în administrarea serviciului prin hotărârea de dare în administrare, 
activităţi ce aparţin serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, aşa cum sunt ele prezentate la 
art.3 lit.a) din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, şi care îşi găsesc corespondent pentru societăţile comerciale în 
următoarele coduri CAEN astfel: 

a) CAEN 3600 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei; 
b) CAEN 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate 

4. Alineatul (4) al Articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(4) Serviciul “SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SAGEATA” poate exercita şi 

orice alte activităţi industriale, comerciale, financiare, mobiliare, imobiliare sau de altă natură, dar numai din 
sfera furnizării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, care au legătură directă sau indirectă cu 
activităţile ce vor fi date în administrarea serviciului prin hotărârea de dare în administrare sau care pot facilita 
realizarea acestora. 

5. După alineatul (4) al Articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (5) cu 
următorul cuprins: 

(5) Se aprobă modelul procesului verbal pentru preluarea de către  serviciul “SERVICIUL 
PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SAGEATA” respectiv predarea de către compartimentele din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei SĂGEATA a gestiunii şi inventarului necesar funcţionării, în 
conformitate cu anexa nr.9, la prezenta hotărâre. 

6. Alineatul (1) al Articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(1) Se aprobă numărul de personal al serviciului “SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE 

CU APA SAGEATA” la nivelul a 8 posturi, organigrama, statul de funcţii şi structura acestuia fiind prezentate 
în conformitate cu anexele nr.2 şi nr.3 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

7. După alineatul (1) al Articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1) cu 
următorul cuprins: 

(1^1) Organigrama şi Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei şi a 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din subordinea consiliului local al comunei Săgeata se modifică 
în mod corespunzător. 

8. Alineatul (1) al Articolului 5 se modifică şi devine: 
(1) Atribuţiile personalului de conducere, respectiv atribuţiile şefului de serviciu se 

stabilesc de către primar prin fişa postului, aprobată de către Consiliul Local al comunei Săgeata. 
 

9. Alineatul (2) al Articolului 5 se modifică şi devine: 
(2) Numirea, sancţionarea şi dispunerea suspendării, modificării şi încetării raporturilor 

de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, pentru pentru conducătorul serviciului “SERVICIUL PUBLIC 
DE ALIMENTARE CU APA SAGEATA”se face de către primarul comunei Săgeata, în condiţiile legii. 

 
10. După alineatul (3) al Articolului 5 se introduc două noi alineate, alineatul (3^1) şi 

alineatul (3^2)  cu urmatorul cuprins: 
(3^1) Numirea, eliberarea din funcţie, sancţionarea precum şi stabilirea/modificarea salarizării 

personalului din cadrul serviciului “SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SAGEATA” şi modificarea 
şi încetarea  raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, se face de conducătorul acestuia, 
în condiţiile legii. 

(3^2) Se aprobă fişa postului pentru conducătorul / şeful de serviciu serviciului “SERVICIUL 
PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SAGEATA” în conformitate cu anexa nr.11 la prezenta hotărâre, parte 
integrantă din aceasta. 

 
11. Alineatul (4) al Articolului 5 se modifică şi devine: 

(4) Atribuţiile personalului propriu, de execuţie, al serviciului “SERVICIUL PUBLIC DE 
ALIMENTARE CU APA SAGEATA” se stabilesc prin fişa postului aprobată de către conducătorul serviciului. 

 
12. După alineatul (4) al Articolului 5 se introduc patru noi alineate, alineatul (5), alineatul 

(6), alineatul (7) şi alineatul (8) cu următorul cuprins: 
(5) În exercitarea atribuţiilor, conducătorul/şeful de serviciu  serviciului emite decizii 

precum şi orice alte acte necesare organizării, funcţionării şi desfăşurării activităţilor serviciului “SERVICIUL 
PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SAGEATA”. 



(6) Se împuterniceşte primarul comunei Săgeata în limita competenţelor şi în condiţiile 
legii, să emită dispoziţia de numire în funcţie a conducătorului / şefului serviciului “SERVICIUL PUBLIC DE 
ALIMENTARE CU APA SAGEATA”, rezultat în urma concursului/examenului de ocupare sau transferului 
pentru funcţia de Şef serviciu precum şi pentru stabilirea / modificarea cuantumului drepturilor salariale pentru 
acesta, în conformitate cu procedurile şi criteriile ce vor fi aprobate de către consiliul local al U.A.T. comuna 
Săgeata. 

(7) Se împuterniceşte primarul comunei Săgeata să emită, dispoziţia privind 
împuternicirea persoanei ce va coordona activitatea serviciului “SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU 
APA SAGEATA” 

(8) Se împuterniceşte Primarul comunei Săgeata să emită orice alte acte necesare 
organizării, funcţionării şi desfăşurării activităţilor serviciului “SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA 
SAGEATA” în limita atribuţiilor şi în conformitate cu prevederile legale. 

13. Alineatul (1) al Articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(1) Se aprobă ca sediul social/domiciliul fiscal al „serviciului „SERVICIUL PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APA SAGEATA”, să fie în incinta Primăriei comunei Săgeata, judeţul Buzău, situată în satul 
Săgeata, în conformitate contractul constituit ca anexa nr.10 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

14. Se aprobă ca pe toate actele emise de serviciul “SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU 
APA SAGEATA” să se menţioneze “SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SAGEATA”. 

15. Alineatul (2) al Articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(2) Se aprobă ca pe toate actele emise de serviciul “SERVICIUL PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APA SAGEATA” să se menţioneze “SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA 
SAGEATA”. 

16. După Articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1 cu următorul cuprins: 
Art.15^1 Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 
17. Se aprobă modificarea anexelor nr. 2 şi nr.3 (organigrama şi statul de funcţii şi structura) 

la HCL 22/30.03.2018 privind reorganizarea “Compartimentului de Alimentare cu Apă” făra 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 
Public de Alimentare cu Apă Săgeata”, în conformitate cu anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărâre, parte 
integrantă din aceasta. 

 
18. Se aprobă anexa nr. 4 (Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Serviciului Public de 

Alimentare cu Apă Săgeata”) la HCL 22/30.03.2018 privind reorganizarea “Compartimentului de 
Alimentare cu Apă” făra 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 Public de Alimentare cu Apă Săgeata”, în conformitate cu 
anexa nr.3 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

19. Se aprobă anexa nr. 9  (procesul verbal pentru preluarea primire) la HCL 22/30.03.2018 
privind reorganizarea “Compartimentului de Alimentare cu Apă” făra 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 Public de Alimentare cu 
Apă Săgeata”, în conformitate cu anexa nr.4 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

20. Se aprobă anexa nr. 10 (contractul pentru sediu/domiciliu fiscal al serviciului)  la HCL 
22/30.03.2018 privind reorganizarea “Compartimentului de Alimentare cu Apă” făra 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 Public de 
Alimentare cu Apă Săgeata”, în conformitate cu anexa nr.5 la prezenta hotărâre, parte integrantă din 
aceasta. 

21. Se aprobă anexa nr. 11 (fisa postului conducătorului/sefului de serviciu) la HCL 
22/30.03.2018 privind reorganizarea “Compartimentului de Alimentare cu Apă” făra 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 Public de 
Alimentare cu Apă Săgeata”, în conformitate cu anexa nr.6 la prezenta hotărâre, parte integrantă din 
aceasta. 

22. (1) În tot textul HCL 22/30.03.2018 privind reorganizarea “Compartimentului de Alimentare cu 
Apă” 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 Public de Alimentare cu Apă Săgeata”, denumirea „ Serviciu Public de Alimentare 
cu Apă Săgeata” se înlocuieşte cu „ SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SAGEATA”. 

(2) Se aprobă modificarea fişelor de post pentru tot personalul serviciului “SERVICIUL PUBLIC DE 
ALIMENTARE CU APA SAGEATA” în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. 

Art.II Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă: a) Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Săgeata nr.47/31.07.2018 privind modificarea Statului de funcţii aferent Serviciului Public de 
Alimentare cu Apă Săgeata, serviciu public cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului 
Local Săgeata, judeţul Buzău, se abrogă. 

 



Art.III Orice prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 
 
Art.IV Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Serviciul Public de Alimentare cu Apă al 

comunei Săgeata. 
 
Art.V Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al UAT: Instituţiei Prefectului 

– Judeţul Buzău pentru verificarea legalităţii, Primarului comunei Săgeata, Compartimentelor şi Serviciilor 

interesate şi se va aduce la cunoştinţa publică. 

 

        Nr.  20                                                                            

Săgeata, 30/06/2021 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 

Consilier local, 

                                                                     Manole Vasile 

                                                                                                              Contrasemnează, 

Secretar general delegat, 

                                       Elena Petrache 

 

 

 
    Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Săgeata in sedinta ordinară din data de 30.06.2021 cu 
respectarea prevederilor art. 129 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
un numar de 10 voturi pentru,  0 abtineri si 1 voturi impotriva , din numarul total de 13 consilieri in functie si 11 consilieri 
prezenti la sedinta 
  

 


