
 
 

  R O M Â N I A                     
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SAGEATA 
CONSILIUL LOCAL SAGEATA 

 
P R O I E C T  de   H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea HCL nr.48 din 30.10.2019 privind aprobarea numărului de personal , 
numărului de funcţii publice , a organigramei şi ştatul de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău 
 
Consiliul local al comunei Sageata , judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară ,  
 
Având în vedere : 

- referatul de aprobare  al  viceprimarului comunei Sageata , judeţul Buzău , domnul Ilie 

Constantin , care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului , conform prevederilor 

art.163 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , înregistrat  la 

nr.63/23.03.2020, 

- raportul secretarului general al comunei , înregistrat sub nr.64/23.03.2020, 

- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău , 

În conformitate cu : 

      - prevederile adresei nr. 55679/2020 comunicată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici ,  

- prevederile anexei nr.1 şi nr.2 din Hotărârea  Consiliului Local Săgeata nr.48 din 

30.10.2019 privind aprobarea numărului de personal , numărului de funcţii publice , a 

organigramei şi ştatul de funcţii pentru aparatul de specialitate al prmarului comunei 

Săgeata , judeţul Buzău 

- prevederile art.71 alin (1)  din Legea  nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă  

pentru elaborarea actelor normative , republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art.129 alin(14) , 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 Se aprobă rectificarea HCL nr.48 din 30.10.2019 privind aprobarea numărului 

de personal , numărului de funcţii publice , a organigramei şi ştatul de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău, în sensul 

îndreptării erorilor materiale survenite în redactarea acesteia după cum urmează : 

-În anexa nr.1 , poziţia 4, coloana 6, sintagma „secretar general „ se înlocuieşte cu 

 „ secretar general al comunei „.  



 

- În anexa nr.1 , poziţia nr.9 , coloana 9 , sintagma „superior „ se elimină . 

- În anexa nr.1 , sintagma „Birou contabilitate , impozite şi taxe locale , achiziţii 

publice, resurse umane şi salarizare „ se înlocuieşte cu „ Birou buget 

contabilitate , impozite şi taxe locale , achiziţii publice , resurse umane şi 

salarizare „. 

-În anexa nr.1, sintagma „ Compartiment agricol şi fond funciar „ se înlocuieşte cu 

„ Compartiment registrul agricol şi fond funciar „ 

-În anexa nr.2 sintagma „Birou contabilitate , impozite şi taxe locale , achiziţii 

publice, resurse umane şi salarizare „ se înlocuieşte cu „ Birou buget 

contabilitate , impozite şi taxe locale , achiziţii publice , resurse umane şi 

salarizare „. 

-În anexa nr.2 sintagma „ Compartiment agricol şi fond funciar „ se înlocuieşte cu  

„ Compartiment registrul agricol şi fond funciar „ 

Art.2 Anexa nr.1 şi anexa nr.2 rectificate fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Celelalte prevederi  ale HCL nr. 48 din 31.10.2019 , cu modificările ulterioare , 

rămân neschimbate .  

  Art.4 Secretarul general al  comunei  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri şi o va comunica  instituţiilor şi autorităţilor interesate (Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Buzău , Primarului comunei, ANFP Bucureşti ). 

 

             PT PRIMAR ,                                                                  AVIZEAZĂ  

           VICEPRIMAR,                                                     Secretar General al Comunei  

         Ilie Constantin                                                        Iancu Viorica Raimonda  
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