
 
 

 
 
 

 
                                                                      R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SĂGEATA 

CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 
 
 

   H O T Ă R Â R E 
Privind revocarea Hotărârii Consiliului  local al comunei Săgeata nr. 49  din 16 noiembrie 2022 

privind aprobarea Regulamentului -cadru pentru înregistrarea, arhivarea contractelor de arendă  și comodat depuse la 

comuna Săgeata/Consiliul localal comunei  Săgeata,județul Buzău 
 
 

Având în vedere : 

- referatul de aprobare  al domnului primar al comunei Săgeata, judeţul Buzău,  înregistrat sub nr.13  din 
03.01.2023 ; 

        - raportul  de specialitate  întocmit de doamna Tănase Elena-Cristina ,secretar  general delega al  
comunei  Săgeata,județul Buzău, inregistrat la nr.14 din 03.01.2023 ; 

       -  adresa  Instituției Prefectului-Județul Buzău   nr.  17 457  din  19.12.2022, ca fiind  nelegală. 
- avizul comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata ; 

 
          În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (14) , art. 139 alin. (1)  şi art.196 alin (1) lit.a) din OUG nr.57/2019  

privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare ; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

   Art.1  Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului  Local al  comunei  Săgeata  nr.49   din 16 noiembrie 
2022 privind aprobarea Regulamentului  cadru pentru înregistrarea și arhivarea  contractelor de arendă  și comodat depuse la Comuna  Săgeata/Consiliul local al comunei Săgeata,județul Buzău. 
           Art.2   Cu ducere  la îndeplinire  a  acestei hotărâri se  încredințează  primarul  comunei Săgeata,județul 

Buzău. 
Art.3    Secretarul general delegat al comunei va  asigura   aducerea la cunoștință publică a  hotărâri  

prin publicare  pe site-ul  propriu al comunei Săgeata,județul Buzău  și o va comunica  Instituției Prefectului –
Judeţul Buzău, compartimentului registrul agricol și fond funciar ,impozite și taxe locale. 
 

            Preşedinte de Şedinţă , 

                Consilier local,    

                                                                                                            Contrasemnează, 

                  Gheorghe PANȚURU                                              Secretar general delegat al comunei  

 

                                                                                                   Elena-Cristina TĂNASE  

   Nr.5 

   Săgeata  - Buzău, 31  ianuarie 2023 

      Hotărârea  a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Sageata  în şedinţa ordinara   din data de 31.01.2023  
cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din  OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ   cu un număr de 12 
voturi pentru ,0  abţineri şi 0  voturi împotrivă, din numărul total de 12 consilieri în funcţie şi  13 consilieri prezenţi 
la şedinţă.  
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