
R O M A N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL 
S Ă G E A T A  

 
H O T Ă R ÂR E 

pentru aprobarea Regulamentului privind Procedura de inchiriere a bunurilor 
imobile din domeniul public si privat al Comunei Săgeata , aflate in 

administrarea Consiliului Local Săgeata 
 

Consiliul local al comunei Săgeata, judetul Buzau,  
Avand in vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Săgeata înregistrat la 
nr.4132/24.06.2021;  

- raportul  compartimentului  buget, contabilitate, impozite şi taxe locale, achiziţii 
publice, resurse umane şi salalizare  din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Săgeata,înregistrat la nr.4133/24.06.2021; 

- raportul de avizare al comisiei economico- financiară, administrarea  domeniului 
public şi privat al comunei , învăţământ, sănătate şi familie  înregistrat la 
nr.4134/24.06.2021 ; 

- prevederile art. 129, alin . (2), lit. "c", alin. (6), lit. „a” și „b” din Ordonanta de Urgenta 
a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administratia 
publica; 

In temeiul art. 139 alin. (3) lit „g”  art. 196, alin. (1), lit., a" din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aproba Regulamentul privind Procedura de inchiriere a bunurilor 
imobile din domeniul public si privat al Comunei Săgeata, aflate in administrarea 
Consiliului Local Săgeata , conform anexei care face parte integranta din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2.Primarul Comunei Săgeata , prin intermediul aparatului de specialitate, 
va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3. Secretarul general al comunei Săgeata  va comunica persoanelor şi 
autorităţilor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: 
       Vasile  MANOLE  

CONTRASEMNEAZĂ: 
   Secretar general delegat al comunei, 

    Elena   Petrache   
Săgeata  
Nr.27 /30.06.2021  
 
Această hotărâre a fost aprobată de Consiliul local Săgeata   în şedinţa ordinară din data de 
30.04.2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin  (3) lit.„g” din OUG 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de  10 voturi „pentru”, 1„împotriva” si - „abţineri”, din 
numărul total de 13  în funcţie şi 11  consilieri prezenţi la şedinţă. 


