
                                                         R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SAGEATA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂGEATA  

 

 H O T Ă R Â R E 

privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei 

Săgeata, aprobarea organigramei și a statului de funcții 
 

Consiliul local al comunei Săgeata  judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 28.01.2022; 

 

Având în vedere: 

     - adresa nr. 4145/09.04.2021 emisă de Instituția Prefectului – județul Buzău, cu 
privire la numărul maxim de posturi stabilit pentru  anul 2021, pentru comuna 

Săgeata, 
-  nota de fundamentare a primarului comunei Săgeata, județul Buzău, 

domnul Tănase Sorin, prin care propune reorganizarea aparatului de 
specialitate, aprobarea organigramei și a statului de funcții, înregistrată sub nr.          

175/27.12.2021,  

     - raportul de specialitate al secretarului comunei înregistrat la nr. 

176/27.12.2021, 

-  avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata,  

 
În conformitate cu: 
- prevederile art. 370, alin 1-3, art.391, art.408, art.409, art. 518, din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, republicată, 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   Cu data prezentei, se aprobă reorganizarea aparatului de 

specialitate al primarului  comunei Săgeata.  
 

 

 

 



            Art.2 Se aprobă organigrama pentru aparatul de specialitate al 
primarului  comunei Săgeata, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
            Art.3 Se aprobă statul de functii pentru funcționarii publici si personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Săgeata, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

      Art.4  Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL 

nr.57/15.12.2021 privind aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii 
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Săgeata, judeţul Buzău, 

cu modificările şi completările ulterioare, îsi încetează aplicabilitatea. 

 

   Art.5  Secretarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri . 
 

      Art.6 Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului 

autorităţilor şi instituţiilor interesate (Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău, 
Primarului Comunei Săgeata, ANFP Bucureşti). 

            

             

 

  

 

    PREŞEDINTE de ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

             Consilier Local,                                                       SECRETAR GENERAL,      

                                             

          Stelian  SBURLAN                                                      Elena PETRACHE                                          

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Nr. 6   Sageata  - Buzău, 28.01.2022              

Hotărârea  a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Sageata  în şedinţa ordinara 
din data de 28.01.2022,cu respectarea prevederilor art. 139, alin.1  din OUG 
nr.57/2019 , cu un număr de  11  voturi pentru ,  0 abţineri şi  0 voturi împotrivă , 
din numărul total de 13  consilieri în funcţie şi  consilieri prezenţi la şedintă 11. 

 

 



 


	R O M Â N I A
	H O T Ă R Â R E


