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                                                H O T Ă R Â R E 
privind prelungirea termenului de rambursare a împrumutului acordat   

de la bugetul propriu al comunei Săgeata, judeţul Buzău, către    
Serviciul Public de Alimentare cu Apă Săgeata 

 

Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al domnului  primar al  comunei Săgeata, județul Buzău , 

domnul Tănase Sorin , înregistrat  la nr. 61 din 23.08.2021; 

- raportul de specialitate al domnului Crăciun Florin, consilier în cadrul Biroului 

buget contabilitate, impozite şi taxe locale, achiziţii publice, resurse umane şi salarizare,  

înregistrat la nr. 62 din 23.08.2021; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata,înregistrat 

sub  nr. 64/2021; 

În conformitate cu : 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Săgeata nr.30/31.07.2019 privind 

acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul propriu al comunei Săgeata , judeţul 

Buzău , către Serviciul Public de Alimentare cu Apă Săgeata, 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Local Săgeata nr. 15/23.04.2021  privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  Serviciului Public de Alimentare cu Apă 

Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău, 

 - prevederile adresei cu nr.226/23.08.2021 prin care Serviciul Public de 

Alimentare cu Apă Săgeata, solicită prelungirea termenului de rambursare a 

împrumutului ,  

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi 

completările ulterioare .  

- prevederile art.3 alin (4) lit.c , art.28 alin (1) , alin (2) lit.c) , alin (4) alin (6) şi 

alin (7) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice , republicată , 

cu modificările şi completările ulterioare , 



 

 

- prevederile art.19 alin (2) din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu 

apă şi canalizare , republicată , 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit.d şi alin (7) lit.n) , art.130 alin (1) . 

art.139 alin (3) lit.b)  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 prelungirea termenului de rambursare a împrumutului acordat 

pe bază de convenţie de la bugetul propriu al comunei Săgeata , judeţul Buzău , către 

Serviciul Public de Alimentare cu Apă Săgeata, în valoare de 50 mii lei, cu 12 luni. 

 Art.2 Termenul maxim de rambursare a împrumutului  va fi luna septembrie 

2022, termen de la care vor fi calculate majorări de întârziere conform prevederilor 

legale .  

 Art.3 Primarul comunei Săgeata, prin biroul buget contabilitate , impozite şi taxe 

locale , achiziţii publice , resurse umane şi salarizare , va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri . 

Art.4 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și persoanelor interesate ( Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău, compartiment 

contabilitate, Serviciul Public de Alimentare cu Apă Săgeata ). 

 

            
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: 
 
Consilier,Vasile MANOLE  

        

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ: 
   Secretar general delegat  al comunei, 

    Elena PETRACHE  

Săgeata   
Nr.37 /26.08.2021 
 

Această hotărâre a fost aprobată de Consiliul local Săgeata   în şedinţa ordinară din 
data de , cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(3) lit.„b” din OUG 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de   9 voturi „pentru”,0  „împotriva” si 0 „abţineri”, 
din numărul total de  13 în funcţie şi 9  consilieri prezenţi la şedinţă. 
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