
 

 

                                                       
 
 
 

                                                               R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 
  H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al  Serviciului Public de Alimentare cu Apă 
Săgeata, serviciu public din subordinea  
Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău 

 
Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău 

 

Având în vedere: 
- referatul domnului  primar al  comunei Sageata, judeţul Buzău, domnul Tănase Sorin, 

înregistratat  la nr.168/2022; 
- referatul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.707/2022; 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata, 

În conformitate cu : 
-prevederile Hotărârii Consiliului Local Săgeata nr.22/2018 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 „Serviciul Public de 
Alimentare cu Apă Săgeata„.  

- Prevederile  art. 4   din Hotărârea Consiliului Local al comunei Săgeata nr.7 din 11 februarie 2022 
privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Săgeata pe anul 2022; 

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022; 
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) şi alin (7) lit.m) coroborat cu prevederile  art.196 

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

  Art.1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public de 
Alimentare cu Apă Săgeata, serviciu public cu personalitate juridică aflat în subordinea 
Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău, pentru anul 2022, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 Serviciul Public de Alimentare cu Apă  Săgeata, serviciu cu personalitate juridică, va  
duce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri  în calitate de ordonator terţiar  de credite. 

Art.3 Secretarul general delegat al comunei  va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor și persoanelor interesate. 
 
           

 



 

 

 
           Preşedinte de Şedinţă                                              Contrasemnează, 
             Consilier local,                                     Secretar General Delegat al Comunei,     
 
                                                      
             Ion MANEA                                                        Elena  PETRACHE  
 
 
 
          Nr. 35  din 31 august  2022  
            Săgeata/Buzău 
 
 
 

Această hotărâre  a  fost adoptată  de Consiliul local al  comunei Săgeata, județul 
Buzău în ședința ordinară din data de 31 august 2022 cu respectarea  prevederilor  art. 139  
alin.(3)  lit. a)  din O.U.G. nr. 57 /2019 privind  Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi  pentru, 0 voturi abțineri și 0 voturi 
împotrivă, din numărul total  de 13  consilieri  în funcție și 12 consilieri prezenți   la 
ședință. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                             Anexă la H.C.L. nr. 35  din  31 august 2022 
 

                                            Rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al  Serviciului Public 
de Alimentare cu Apă Săgeata, serviciu public din subordinea  

Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău,pe anul 2022 
 

 
1. La partea de venituri: 

   Cap. 21331008 ,,venituri din prestări  de servicii  se majorează cu suma de  55,8 mii lei ; 
 2.  La partea de cheltuieili : 
   Cap.  24701050  ,,Alte servicii  în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, 

subcapitolul 20100206 ,,vouchere de vacantă,,se majorează  cu suma de   5,8 mii lei ; 
   Capitolul  2470101050, Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării 

comunale, subcapitolul  200103, încălzit, iluminat și forța motrică se majorează cu suma de  50 
mii  lei.  

 
   

           Preşedinte de Şedinţă                                              Contrasemnează, 
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