
                                                       
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 
H O T Ă R Â R E        

privind modificarea  componenței comisiei de specialitate a Consiliului local al  comunei 
Săgeata,județul Buzău-Comisia pentru activități economico-financiară, administrarea  

domeniului public și privat al comunei, învâțământ, sănătate și familie   

 

Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău; 
 

Având în vedere: 

-referatul de aprobare a primarului comunei  Săgeata înregistrat sub nr. 148 /2022; 

- raportul de specialitate  al  secretarului comunei,nr.149/2022; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata, 

-H.C.L. Săgeata  nr. 45 din 19 noiembrie 2020  privind  constituirea comisiilor de 
specialitate pe principalele domenii de activitate ; 

-H.C.L. nr. 16 din  27.04.2022 privind încetarea de drept  a mandatului de consilier local 
al doamnei  Vișan  Daniela-Denisa   înainte de expirarea  duratei normale a  mandatului și 
declararea ca vacant a locului de consilier local deținut de aceasta în cadrul Consiliului local 
Săgeata; 

-Hotărârea , pronunțată de Judecătoria Buzău  în dosarul nr .7456/200/2022 , prin 
care se validează mandatul de consilier local pentru domnul FILIP ENACHE , membru al  

Partidului  Social Democrat  ,aflat pe lista  de consilieri supleanți; 
-Depunerea  jurământului de către domnul FILIP ENACHE în fața Consiliului local al  

comunei Săgeata,județul Buzău; 

      Constatând  necesitatea modificării  și completării componenței nominale a  
Comisie de specialitate    pentru activități economico-financiară, administrarea  domeniului 
public și privat al comunei, învâțământ, sănătate și familie;     
 
         În temeiul; 

-prevederilor art.124,art.139 alin(1) și  art.196  alin.(1)   din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

          Art.1 Se aprobă modificarea și completarea comisiei  de specialitate  pentru activități 
economico-financiară, administrarea  domeniului public și privat al comunei, 

învâțământ,sănătate și familie ,care va avea următoarea  componență ; 

 1.CRĂCIUN NELA-CARMEN , PSD 
 2.MANEA ION  -PSD 
           3.BRATOSIN  MARIUS- PSD 

           4.FILIP ENACHE-PSD 

           5.PANȚURU GHEORGHE -PSD  
 



 Art.2  De  îndeplinirea prezentei răspunde Secretarul general  delegat al comunei 
Săgeata.  

Art.3 Secretarul general al comunei  va asigura comunicarea prezentei hotărâri  
Instituției Prefectului -Județul Buzău,primarului comunei Săgeata,județul 
Buzău,membrilor comisiei  de specialitate. 
 
 
               Presedinte de sedinta,  
                 
             Consilier , Ion MANEA   

                      
                                                                                            Contrasemnează,  

                            
                      

Secretar general delegat  :   
                      

                                                                                                    Elena PETRACHE  
 

             Nr. 31 din  18 iulie  2022,Săgeata 
 

            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Săgeata în 
şedinţă ordinara din 18 iulie  2022  conform prevederilor art. 139 alin.(1) şi alin.(3) lit.i) 
cu un număr de 10 voturi”pentru”, 0 “împotrivă” 0 “abţineri”,  din numărul total de 13 
consilieri locali în funcţie şi 10  consilieri locali prezenţi la şedinţă. 
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