
 
 
 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SAGEATA 

CONSILIUL LOCAL SAGEATA 
 

     H O T Ă R Â R E  
privind alegerea viceprimarului comunei Săgeata , judeţul Buzău  

 

Consiliul Local al comunei Săgeata  judeţul Buzău , 

Având în vedere : 

- referatul de aprobare al  domnului  primar  al  Comunei Săgeata, judetul Buzau, dl 

Sorin Tănase , înregistrat  la nr.166/16.11.2020; 

- raportul  secretarului  general al comunei Săgeata  înregistrat la nr.167/16.11.2020; 

In conformitate cu : 

- prevederile Ordinului  Prefectului  Judeţul Buzău nr.805/30.10.2020 privind 

constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei 

Săgeata , judeţul Buzău, 

- prevederile Încheierii civile pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul 

nr.13448/200/2020 privind validarea mandatului consilierului local supleant , 

- prevederile Încheierii civile pronunţată de Judecătoria Buzău , în dosarul nr. 

12418/200/2020privind validarea mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului 

local Săgeata , judeţul Buzău ,  

- prevederile HCL nr.26/29.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare al Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău – forma revizuită conform 

Codului administrativ, 

- propunerile domnilor consilieri locali şi rezultatul votului secret , 

În temeiul art.129 alin (2) lit.a şi alin (3) lit.b,art.148 , art.152 alin (2) şi alin (3)  

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 Ă Ş T E: 

 
Art.1  Se  alege în funcţia de viceprimar al comunei Săgeata , judeţul Buzău , dl 

consilier local Ilie Constantin , cu un mandat egal cu cel al Consiliului local al 

Comunei Săgeata , judeţul Buzău , aflat în exerciţiul funcţiunii .  

 



Art.2  Domnul Ilie Constantin  va exercita  calitatea de înlocuitor de drept al 

Primarului Comunei Săgeata , judeţul Buzău . 

 

Art.3 Atribuţiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispoziţie . 

 

Art.4 Pe durata exercitării mandatului , viceprimarul îşi păstrează statutul de 

consilier local , fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.  

 

Art.5 Secretarul general al  comunei va proceda la transmiterea actului 

administrativ către Instituţia Prefectului , judeţul Buzău pentru controlul legalităţii , 

dlui  consilier local , primarului comunei Săgeata  şi se publică pe site-ul instituţiei . 

            
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
          Consilier local ,                                               Secretar General al Comunei Săgeata    
     BRATOSIN MARIUS                                                         Iancu Viorica Raimonda 
                                                                                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Nr.44, Sageata – Buzău /19.11.2020 
 
 Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Săgeata  în şedinţa de 
extraordinară din data  de 19.11.2020  cu respectarea prevederilor art139 alin.(1),din  OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , cu un 
număr de 12  voturi pentru ,1 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri 
în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă 
 


