
                                                 
 
                                                   
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SAGEATA 

 
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea ştatului de funcţii  aferent Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata, 
serviciu public cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local Săgeata, 

judeţul Buzău  
 

Având în vedere: 
-referatul  primarului Comunei Sageata, judetul Buzau, dl. Tănase Sorin, înregistrat la nr. 261 
din 28.11.2022    
- raportul de specialitate înregistrat la nr. 262 din 28.11.2022 , 
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata, 
În conformitate cu : 
           - prevederile Hotărârii Consiliului Local Săgeata nr. 20/30.06.2021 privind modificarea 
si abrogarea unor hotărâri ale Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău, în ceea ce privește 
Serviciul Public de Alimentare cu Apă Săgeata; 
- prevederile  art.28 alin (1), alin (4) alin (6) 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, cu modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile art. 41 , alin(1), (3) litera (f) din Legea nr.53/2003 Codul Muncii cu modificările şi 
completările ulterioare 
 
           În temeiul art.129, alin.1, art. 139, alin. (1)  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.  (1) Se aprobă modificarea statului de funcţii aferent Serviciului public de 
Alimentare cu apă Săgeata, organizat în subordinea Consiliului Local Săgeata , în sensul 
modificării normei de lucru pentru funcția de casier de la 6 ore/zi la 8 ore/zi.  
                   (2) Ştatul de funcţii modificat este prevăzut în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
      
   Art.2   Secretarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
  Art.3 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului, autorităţilor şi instituţiilor 
interesate (Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău, Primarului Comunei Săgeata).   
 

     
       PREŞEDINTE  de ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                Consilier local,                                Secretar General Delegat al Comunei Săgeata 
               Filip ENACHE                                               Elena- Cristina TĂNASE  
  

        

      Nr.52 , 29.11.2022 /   Săgeata – Buzău  
      Hotărârea  a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Sageata  în şedinţa extraordinara  din data de 
29.11.2022, 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    . 


