
                
 
 
 
                                                       R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SĂGEATA 

CONSILIUL LOCAL SAGEATA 
 

                                                 H O T Ă R Â R E 
privind utilizarea  excedentului bugetar  al anului 2021  pentru  finanțarea 

cheltuielilor secțiuni de dezvoltare 
 
 

 Consiliul Local al comunei Săgeata, județul Buzău, 
 
 Având în vedere: 
 

- Referatul de aprobare al domnului primar al comunei Săgeata, județul Buzău, 

domnul Tănase Sorin, înregistrat sub nr.173/2022; 

- Raportul de specialitate întocmit de doamna  Bratosin Daniela-Denisa , consilier 

în cadrul Compartimentului buget ,contabilitate, achiziții publice, resurse 

umane și salarizare, înregistrat sub nr.174/2022 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata, judeţul 
Buzău; 

 
  În conformitate cu: 
 

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

- Prevederile art. 58  alin.(1) lit, a)  din Legea  nr.273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile   Ordinului 3155/2020  pentru aprobarea  Normelor metodologice  

privind   încheirea  exercițiului  bugetar al anului 2021; 

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

- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 

  În temeiul art.129  alin (2), lit.b, alin.4, lit.a, art. 136 alin. (3) ,art. 139 alin. (3) lit.a, 

art. 155  alin(1)  lit.c), alin. (4) lit.b) şi art.196 alin (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 
 

H O T Ă R Â Ș T E: 
 
 



      Art. 1. Se aprobă utilizarea  sumei de  1.269.115,49 lei din  totalul sumei  de 

1.538.000, 00 lei -   excedentul   bugetului   local la finele anului 2021 ,pentru 

finanțarea cheltuielilor  secțiunii de dezvoltare , după cum urmează: 
                -Amenajare  spațiu exterior  dispensar Săgeata :90.000 lei; 
                -Inființare sistem inteligent de distribuție gaze : 65.200 lei 
                -Construire sală de festivități Dâmbroca :939.755,84 lei  

                -Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere - branșament   
electric:64.420,10 lei 

                -Executat  branșamente canalizare  Săgeata :109.739,55 lei 
       Art.2. Primarul comunei Săgeata, județul Buzău, împreună cu compartimentul 

buget contabilitate, achizitii publice, resurse umane și salarizare, va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       Art.3. Secretarul general al comunei va asigura aducerea la cunostinta publică a 
hotărârii prin publicare pe site-ul propriu al Comunei Săgeata, județul Buzău și o va 

comunica instituțiilor și autorităților interesate (Instituției Prefectului – județul Buzău, 
Primarului comunei, Trezoreriei Buzău, Compartimentului buget contabilitate, 

achizitii publice, resurse umane și salarizare).  

 

               
 
 
       PREŞEDINTE  de ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                Consilier local,                           Secretar General  Delegat al Comunei Săgeata 
                
 
             Ion MANEA                                                      Elena Petrache 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
      Nr. 39/31 august  2022,Săgeata/Buzău  
      Hotărârea  a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Sageata  în şedinţa ordinară din data de 31.08.2022, 

cu respectarea prevederilor art. 139, alin.3, lit.a),  din OUG nr.57/2019, cu un număr de  12  voturi pentru ,  0 

abţineri şi  0 voturi împotrivă , din numărul total de 13  consilieri în funcţie şi 12   consilieri prezenţi la şedintă . 
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