
              
 

 
  R O M Â N I A                     

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SAGEATA 

CONSILIUL LOCAL SAGEATA 
 

 
  H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea nr.5 a  bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 
al comunei Săgeata , judeţul Buzău   

 
 

Consiliul local al comunei Sageata , judeţul Buzău, întrunit în şedinţă extraordinară ,  
 
 
Având în vedere : 

- referatul de aprobare  al  primarului comunei Sageata , judeţul Buzău , domnul Sorin 

Tănase , înregistrata la nr. 222/22.12.2020; 

- raportul de specialitate  întocmit de Biroul  buget contabilitate , impozite şi taxe 

local,achiziţii publice ,  resurse umane şi salarizare înregistrat la nr. 223/22.12.2020, 

- avizul de legalitate al secretarului general al comunei , înregistrat  la nr.     

224/22.12.2020; 

 

În conformitate cu : 

- prevederile art.19 alin (2) şi art.49 alin (4) , (6) şi (7)  din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare. 

- prevederile HCL nr.13/24.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

al acomunei Săgeata , judeţul Buzău , pe anul 2020, rectificată , 

- prevederile Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr.61/18.12.2019 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale aplicabile la nivelul comunei Săgeata , în anul 2020, 

- adresa nr.6053/22.12.2020 depusă de Serviciul de Salubrizare, serviciu public în 

subordinea Consiliului Local Săgeata , județul Buzău,   

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă  pentru elaborarea 

actelor normative , republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 

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

coroborat cu prevederile  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) Bugetul propriu al comunei Săgeata , judeţul Buzău , rectificat  pe anul 

2020, se stabileşte la venituri în sumă de 52492,41mii lei. 

  

  (2) Bugetul propriu al comunei Săgeata , judeţul Buzău , rectificat  pe anul 

2020, se stabileşte la  cheltuieli  în sumă de 52223,21 mii lei . 

 

Art.2  Influenţele din această rectificare se regăsesc mentionate în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 

Art.3  Se aprobă transferul sumei de 61 mii lei din bugetul local către Serviciul Local 

de Salubrizare Săgeata , reprezentând taxa de salubrizare încasată de Biroul buget 

contabilitate , impozite și taxe locale , achiziții publice , resurse umane și salarizare. 

  

Art.4  Primarul comunei Săgeata   prin intermediul  Biroul  buget contabilitate , 

impozite şi taxe locale ,achiziţii publice ,  resurse umane şi salarizare ,  va  aduce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari .  

 

  Art.5 Secretarul general al comunei   va asigura aducerea la cunoştiinţă publică a 

hotărâri prin publicare pe site-ul propriu al Comunei Săgeata , judeţul Buzău  şi o va 

comunica  institutiilor si autoritatilor interesate (Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău , 

Primarului comunei, Birou buget contabilitate , impozite şi taxe locale , achiziţii publice , 

resurse umane şi salarizare , Unitatea de Trezorerie)   

   

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ 
          Consilier local ,                                         Secretar General al Comunei Săgeata    
     BRATOSIN MARIUS                                                         Iancu Viorica Raimonda 
                
     
 
 
                                                      
 
  Nr. 56 , Sageata – Buzău /22.12.2020 
 
 Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Săgeata  în şedinţa  de îndată 
din data  de 22.12.2020 , cu respectarea prevederilor art139 alin.(1),din  OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , cu un număr de 10  voturi pentru ,0 
abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 10 consilieri prezenţi la 
şedinţă 
 


