
                                                     R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA  
CONSILIUL LOCAL  

 
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea organigramei și a  statului de functii pentru aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Săgeata , judeţul  Buzău 

 
    Consiliul local al comunei Săgeata  , judeţul Buzău ,întrunit în şedinţa ordinară; 
 
 
 Având în vedere: 

- nota de fundamentare  nr.84 din 29 aprilie 2022 a  primarului comunei 
Săgeata , judetul Buzău;                                                                  

-raportul  secretarului  comunei Săgeata,județul Buzău ,înregistrat sub nr.85 
din 29 aprilie 2022; 

-avizul  favorabil al Comisiilor de specialitate a Consiliului Local ;  
-adresa Instituţiei Prefectului-Judeţul Buzău nr.5250  din 20.04.2022 , 

privind comunicarea numarului maxim de posturi  aferent anului 2022; 
-H.C.L.Săgeata nr.10/2019  privind aprobarea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici  și   personalul contractual  și H.C.L. Săgeata  nr. 6  din  
28.01.2022  privind  reorganizarea  aparatului de specialitate val primarului 
comunei Săgeata,județul Buzău; 

-prevederile Ordinului nr. 338/2021 al Ministrului Dezvoltării ,Lucrărilor  
Publice  și Administraţiei pentru aplicarea prevederilor art.III alin. (11) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilireaunor 
măsuri financiare ; 

 
           În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1),alin.(2), lit. „a” și alin. (3) lit. „c”, ale 
art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ  cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
   Art.1. Se aprobă modificarea   Organigramei  pentru aparatul de specialitate 
al Primarului comunei Săgeata, judeţul  Buzău, conform anexei nr. 1  care face 
parte integranta din prezenta hotărâre. 
    Art. 2. Se aprobă modificarea  Statul de funcţii   pentru aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Săgeata , judeţul  Buzău , conform anexei nr. 2 
care face parte integranta din prezenta hotarare , astfel: 



                1.Se transformă  funcția   contractuală  de execuție , poz.28  din cadrul 
compartimentului   gospodărie comunală  din muncitor  necalificat   în muncitor 
calificat, treapta profesională /grad  I , studii M;G . 
                 2.Se radiază poziția nr. 35  , vacantă  de politist local  agent pază  I, 
studii  G  din cadrul compartimentului poliție locală. 
            Art.3.Se stabilește  nivelul salariului de bază pe gradații  pentru personalul  
contractual conform anexei nr. 3 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.4. Primarul comunei Săgeata  va ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 
      Art.5.Prezenta hotărâre  se comunică   de către doamna Petrache Elena , in 
Secretarul general al comunei Săgeata : Instuțiției Prefectului -județul Buzau, 
compartimentului   buget, contabilitate, achiziții publice, resurse umane și 
salarizare. 
 
   Săgeata: 30  mai 2022  
 
                  Nr.23  
 
     PRESEDINTE DE SEDINTA 
              CONSILIER, 
        Nela Carmen CRĂCIUN                                          
                                                                         CONTRASEMNEAZĂ . 
                                                               SECRETARUL GENERAL  AL  COMUNEI , 
                                                                                                             
                                                                             Elena PETRACHE 
 
             Aceasta Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local comunei Săgeata  in 
sedinta ordinară   din  data de  30 mai 2022  cu respectarea prevederilor art .139 
alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu un nr. de 12 voturi pentru,  0 abtineri si 0  voturi impotriva din 
numarul total de 12 consilieri in functie si 12 prezenti la sedinta.  


