
 

 

   R O M A N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 

CONSILIUL LOCAL  

Nr.195 din 6 septembrie 2022 

 

PROCES   VERBAL, 

încheiat în şedinţa extraordinară, convocată de îndată  din data de 6 septembrie   2022 a 

Consiliului local al comunei Săgeata,judeţul Buzău 

 

 

     În baza dispoziţiei  nr.287  din 5 septembrie   2022  primarul comunei Săgeata ,judeţul 
Buzău  a convocat  în data de  6 septembrie  2022  consiliul local al comunei Săgeata în şedinţă 
extraordinară  convocată de îndată .Şedinţa are loc în sala de şedinte  a Primăriei  comunei 
Săgeata. 

 Şedinţa  a fost  deschisă de domnul  preşedinte de şedinţă consilier  Manea Ion    care  

anunţă că  şedinţa se poate desfăşura legal  fiind prezenţi 13 consilieri locali  din totalul de 13 

consilieri în funcţie.La  ședință participă domnul primar și secretarul general delegat al comunei.  

               Domnul  consilier Manea Ion , preşedintele  de ședință  prezintă ordinea  de zi  a ședinței; 

                1.  Proiect de hotărâre   privind privind transformarea unor functii publice de 
executie vacante de nivel inferior în nivel superior –  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Săgeata, judeţul Buzău -inițiator primar  Sorin TĂNASE ;  

 

               Se supune la ordinea de zi  propusă care a fost aprobată cu  13 voturi   pentru de cei 

13 consilieri prezenţi la şedință. 

           Se intră în ordinea de zi: 
    1. Se prezintă proiectul de hotărâre privind privind transformarea unor functii publice 
de executie vacante de nivel inferior în nivel superior –  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Săgeata, judeţul Buzău -inițiator primar  Sorin TĂNASE ; 

                 Domnul primar arată  că  pentru bunul mers  a activității  în cadrul aparatului  său 
de specialiatate este  necesar să se  modifice nivelul acestor funcții publice vacante  urmând a 
se  organiza concurs pentru ocuparea acestora. 

Se supune  la vot proiectul de hotărâre  care a fost aprobat cu 13 voturi pentru; 

S-a  adoptat H.C.L. Săgeata   nr. 40  din  6 septembrie  2022. 

          Ordinea  de zi epuizată, lucrările şedinţei ordinare au luat sfârşit. 
 Drept pentru  care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

      Preşedinte de şedinţă, 
 

     Consilier , Ion MANEA                        Secretar  general delegat al comunei ,  

                  

 

                            Elena PETRACHE  

                                                   

 


