
 

 

 
 
 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SAGEATA 

CONSILIUL LOCAL SAGEATA 
                                                      
                                                         H O T Ă R Â R E  

privind alocarea unei sume  din bugetul local in vederea organizării evenimentului 
 ,, Pomul de Crăciun,, pentru copiii din învăţământul preuniversitar de pe raza comunei 

Săgeata , judeţul Buzău  
 

Consiliul local al comunei SAGEATA , judeţul Buzău ; 
 
  Având în vedere : 

-referatul    de aprobare al primarului Comunei Săgeata, județul Buzău,  înregistrat la 
nr.281 din 5 decembrie 2022; 

- referatul de specialitate al compartimentului buget, contabilitate, achiziții publice , 
resurse umane și salarizare  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Sageata , judetul Buzau , înregistrat la nr.282 din 5 decembrie  2022 ; 

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

În conformitate cu : 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.7  din  11.02.2022 privind aprobarea bugetului 
general consolidat  de venituri şi cheltuieli al comunei Săgeata , judeţul Buzău , cu rectificările 
pe anul 2022; 
- prevederile Legii contabilităţi  nr.82/1991, republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare ; 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările 
ulterioare ;  
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională , cu modificările şi 
completările ulterioare .  

În temeiul prevederilor ,  art.129, alin.(2)  lit.d )şi alin (7) lit.a) şi d) , art.139 alin (1)  
coroborat cu prevederile  art.196 alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 
cu modofocările și completările ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1   Se aprobă alocarea sumei de 38 000  lei , în vederea organizării evenimentului 
„Pomul de Crăciun ”, pentru copiii din învătământul preşcolar și școlar , de pe raza comunei 
Săgeata,județul Buzău. 

Art.2. De aducere  al îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se va ocupa 
Compartimentul  buget-contabilitate, achizitii publice, resurse umane si salarizare. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică de către  secretarul general delegat al comunei 
Săgeata :Instituţiei Prefectului –judeţul Buzău, Compartimentul  buget-contabilitate, impozite 
si taxe locale, achizitii publice, resurse umane si salarizare, se aduce la cunoştinţa publică prin  
publicarea pe pagina de internet a comunei. 
  
     
         PREŞEDINTE  de ŞEDINŢĂ ,                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                Consilier local ,                          Secretar General Delegat al Comunei Săgeata 

                 Enache FILIP                                         Elena-Cristina TĂNASE 
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 Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Săgeata  în şedinţa ordinară    din data de 
14.12.2022   cu respectarea prevederilor art139 alin.(1),din  OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ   
cu un număr de 13  voturi pentru , 0  abţineri şi 0  voturi împotrivă, din numărul total de 13  consilieri în 
funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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