
 
 
 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SAGEATA 

CONSILIUL LOCAL SAGEATA 
 
 

PROIECT de HOTĂRÂRE  
privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Săgeata   

 

Consiliul Local al comunei Săgeata  judeţul Buzău , 

Având în vedere : 

 - referatul de aprobare al  domnului  primar  al  Comunei Săgeata, judetul 

Buzau, dl Sorin Tănase , înregistrat  la nr.168/16.11.2020; 

 - raportul  secretarului  general al comunei Săgeata  înregistrat la 

nr.169/16.11.2020; 

In conformitate cu : 

 - prevederile art.14 din anexa la HCL nr.26/29.05.2020 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Săgeata , judeţul 

Buzău – forma revizuită conform Codului administrativ, 

În temeiul art.124 ,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 (1) La nivelul Consiliului Local Săgeata se organizează un număr de 

trei comisii de specialitate , pe următoarele domenii de activitate , după cum 

urmează : 

1. Comisia economico-financiară, administrarea domeniului public şi 

privat al comunei , învăţământ , sănătate şi familie . 

2. Comisia  juridică , amenajarea teritoriului şi urbanism , 

agricultură , protecţia mediului şi turism, programe de dezvoltare 

economico – socială  . 

3. Comisia pentru protecţie copii , tineret şi sport , muncă şi 

protecţie socială , activităţi social culturale , culte .  
 (2) Comisiile de specialitate sunt constituite numai din consilieri locali 

aflaţi în exercitarea mandatului .  



 

Art.2  Fiecare comisie de specialitate este formată din 5 consilieri locali , astfel 

ca fiecare consilier local să facă parte din cel puţin o comisie şi cel mult trei din care 

una este comisia de bază . 

 

 

Art.3 Se stabileşte următoarea componenţă  a comisiilor de specialitate : 

Comisia nr.1  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Comisia nr.2  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Comisia nr.3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Art.4 Fiecare comisie de specialitate  îşi alege prin votul deschis  al majorităţii 

consilierilor ce o compun , câte un preşedinte şi un secretar .  

Art.5 (1) Consilieri locali au dreptul la o indemnizaţie lunară doar dacă participă 

la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative  şi o şedinţă a comisiei de specialitate, 

pe lună , desfăşurate în condiţiile legii . 

 (2) Indemnizaţia lunară pentru consilieri locali care participă la şedinţele 

ordinare şi la şedinţele extraordinare ale consiliului local şi ale comisiilor de 

specialitate , este în cuantum de 5 % din indemnizaţia primarului , în condiţiile 

prevăzute de Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare . 



Art.6 Secretarul general al  comunei va proceda la transmiterea actului 

administrativ către Instituţia Prefectului , judeţul Buzău pentru controlul legalităţii , 

primarului comunei Săgeata  şi se publică pe site-ul instituţiei . 

     PRIMAR  
          Sorin Tănase , 
                                                                                       AVIZEAZĂ 
                                                                 Secretar General al Comunei Săgeata   , 
                                                                           Iancu Viorica Raimonda 
   Nr. 45 
  Sageata  - Buzău,16.11.2020 


