
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA  SĂGEATA  
CONSILIUL  LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind  aprobarea achiziționării unui autocamion basculabil   necesar  pentru   
buna desfășurare a  activității   în cadrul  compartimentului de gospodărie     
comunală al aparatului de specialitate al primarului  U.AT.C. Săgeata, județul  
Buzău  

 
   
Consiliul  local al comunei  Săgeata , judeţul Buzău întrunit în sedinţă extraordinară de 
indată ; 
 
             Având în vedere : 

-referatul de aprobare al Primarului comunei Săgeata, judeţul Buzău, înregistrata 
sub nr.311/2022; 

- raportul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei Săgeata, judeţul 
Buzău, înregistrat sub nr.312 /2022; 

 - rapoartele de  avizare  ale  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
al Comunei  Săgeata, judeţul Buzău ; 
 -raportul de evaluare nr. 60 /2022  întocmit de  ec.jr.dr. Enache Ion , evaluator   
autorizat  ANEVAR; 

-prevederile  H.C.L. Săgeata  nr. 7 din 11 februarie 2022  , anexa nr. 6 , nr.crt. C 
2  din H.C.L. Săgeata  nr. 7 din 11 februarie 2022   privind   aprobarea bugetului  
general consolidat  de venituri și cheltuieli pe anul 2022  al comunei Săgeata,județul 
BUZĂU ; 

-art. 67 din  Legea nr. 273/2006 privid finanțele publice locale, cu modificările și 
completările  ulterioare ; 
           În temeiul art. 129, alin.(2)  lit.b), alin.4,alin.a), lit. f),alin.7,lit.s), 139 alin.(3),lit.g) 

şi art.196  alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu 

modificările și completările ulterioare ; 
 

H  O T ĂR Ă Ş T E ; 
 

  Art.1.(1). Se aprobă   achiziționarea   unui autoutilitare , marca  
VOLVO , Tipul  FM84  RB/FM400, număr de identificare YV2JSGOGO6A619128,  

necesar pentru desfășurărarea  activității   în cadrul  compartimentului de gospodărie 
comunală al aparatului de specialitate al primarului  U.AT.C. Săgeata, județul  Buzău ; 
        (2) Se însusește  raportul de evaluare nr. 60/2022   întocmit de  
evaluator  autorizat  ANEVAR , care constituie anexa nr.1  din prezenta hotărâre ; 
     Art.2 Valoarea  achiziției  noului  autoturism se asigură  din bugetul propriu 
de venituri și cheltuieli al comunei Săgeata,județul Buzău, pe anul 2022,prețul vânzării 
este de  184.500 lei,plata  efectuându-se  prin virament bancar; 



     Art.3 Se împuterniceste  domnul Albu Constantin  ,  consilier , posesor al CI 
seria XZ nr. 744459, eliberat de SPCLEP Buzău la data de 18.04.2016  să semneze 
contractul  de   achiziție (contractul de vânzare-cumpărare )   al  autocamionului  
basculabil,marca VOLVO. 
 Art.4 După  achiziționarea   autocamionului  se aprobă înscripționarea  acestuia  
cu Comuna Săgeata. 
          Art.5. Secretarul general   delegat al comunei va asigura aducerea la cunostinta 

publică a hotărârii prin publicare pe site-ul propriu al Comunei Săgeata, județul Buzău și o va comunica instituțiilor și autorităților interesate (Instituției Prefectului – județul 

Buzău, Primarului comunei,domnului Albu Constantin,  Compartimentului buget 

contabilitate, achizitii publice, resurse umane și salarizar).  

 
 

 

     NR. 59 din 21   decembrie  2022/Săgeata,Buzău    
 
 
           Preşedinte  de şedinţă,                                 Contrasemnează  
                                                                        Secretar general  delegat,   
 
           Consilier, Enache FILIP                          Elena-Cristina TĂNASE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Săgeata , judeţul 
Buzău  în şedinţa extraordinară  de indată din data de 21.12.2022 , cu respectarea  
prevederilor art.139 alin.(3)lit. g) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare ,  cu :13  voturi pentru; -voturi  împotrivă; -abţineri 
, din  numărul total  de  13   consilieri  în  funcţie  şi  13 consilieri  locali prezenţi.                            


