ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SAGEATA
CONSILIUL LOCAL SAGEATA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2022
al comunei Săgeata, judeţul Buzău
Consiliul local al comunei Sageata, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere :
- referatul primarului comunei Săgeata, judeţul Buzău, domnul Tănase Sorin, înregistrat la
nr. 3 din 5 ianuarie 2022;
- raportul de specialitate întocmit de Biroul buget contabilitate, impozite şi taxe locale, achiziţii
publice, resurse umane şi salarizare înregistrat la nr. 2 din 5 ianurie 2022;
- avizul de legalitate al secretarului comunei;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău;
În conformitate cu :
- Adresele nr. 579/04.01.2022,1138/05.01.2022 și nr. 6190 din 25.01.2022 a Administrației

Județene a Finanțelor Publice Buzău

privind repartizarea sumelor din taxa pe valoarea adăugată ,

sumelor și cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat , alocate prin Legea bugetului de
stat pe anul 2022, nr. 317/2021;

- Adresa nr. 58 din 12 ianuarie 2022 a Consiliului Județean Buzău și a H.C.L. nr. 1 din

12.01.2022 a Consiliului Județean Buzău ,prin care s-a alocat

sume din fondul

constituit la

dispoziția Consiliului județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală ,pe anul 2022;
- prevederile art.1 alin (1) lit."a" şi "b" , art.3 alin (1) . art.4 , art.19 alin (1) şi art.20 din Legea

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor
normative , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 129 alin (1) , alin (2) lit."b" , alin (4) lit."a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ .
În temeiul art. 139 alin (3) lit."a" şi art.196 alin (1) lit."a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ .
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă bugetul general consolidat al comunei Săgeata, judeţul Buzău pe anul 2022,
la venituri în sumă de 9 890 mii lei iar la cheltuieli în sumă de 11 428 mii lei,conform anexei nr. 1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Se aprobă Bugetul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău, pe anul 2022, în sumă de
9 840 mii lei la partea de venituri şi 11 251 mii lei la partea de cheltuieli ,conform anexei nr. 2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă Bugetul Şcolii Gimnaziale "Nicolae Efrimescu" Săgeata, judeţul Buzău,pe anul
2022, în sumă de 177 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă Bugetul Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata, județul Buzău,
sursa F, se stabilește în sumă de 510,13 mii lei la partea de venituri și de 548,70 mii lei la partea de
cheltuieli, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.5. Se aprobă Bugetul Serviciului Local de Salubrizare Săgeata, județul Buzău, sursa F, în
sumă de 426 mii lei la partea de venituri și 426 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexe nr. 5

care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.6 Se aprobă lista de investiţii pe anul 2022, prevăzută în anexa

nr. 6 care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Primarul comunei Săgeata, județul Buzău, împreună cu compartiment
contabilitate, achiziţii publice, resurse umane şi salarizare, va

buget

aduce la indeplinire prevederile

prezentei hotarari .
Art.8 Secretarul general al comunei va asigura aducerea la cunoştiinţă publică a hotărârii prin
publicare pe site-ul propriu al Comunei Săgeata, judeţul Buzău şi o va comunica instituțiilor si
autorităților interesate (Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Primarului comunei, Unitatea de
Trezorerie Buzău,coimpartiment buget contabilitate, achiziţii publice, resurse umane şi salarizare).
Preşedinte de Şedinţă
Consilier local,

Contrasemnează,
Secretar General al Comunei,

Stelian SBURLAN

Nr. 7 din 11 februarie 2022

Elena PETRACHE

Săgeata/Buzău

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Săgeata, județul Buzău
în ședința extraordinară din data de 11 februarie 2022 cu respectarea prevederilor art. 139
alin.(3) lit. a) din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, cu un număr de 10 voturi pentru, 0 voturi abțineri și 0 voturi
împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 10 consilieri prezenți la
ședință.

