
R O M Â N I A  
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 

CONSILIUL LOCAL  

 
 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 

Cernătești și a listei de investiții pe anul 2020 
 

Consiliul local al comunei Cernătești, județul Buzău, întrunit în ședință de 

lucru extraordinară în data de 19.02.2019; 
  Având în vedere: 
- referatul de aprobare al Primarului comunei Cernătești în calitate de 

initiator si de ordonator principal de credite înregistrat sub nr. 227/21.01.2020, 

în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (8), lit. a), din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

- raportul de specialitate al Biroului financiar contabil, achizitii publice, 

impozite si taxe,  înregistrat sub nr. 220/21.01.2020, în conformitate cu 
prevederile art. 136, alin. (8), lit. b), din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

- rapoartele de  avizare ale comisiilor de specialitate înregistrate sub nr. 242, 
244 și 248/22.01.2019; 

- Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;  
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare;  

- H.C.L. nr. 50/2019 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 
impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora precum si  a 

amenzilor aplicabile in anul fiscal 2020 in comuna Cernatesti, Judetul 
Buzau;  
- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare;  
- H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată;  

- O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare si pentru 
modificarea si completarea unor acte normative;  
- Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările si completările 

ulterioare.      
- prevederile art. 19, alin. (1), lit. a), respectiv art. 14 alin. (7) din Legea nr. 

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, coroborat cu prevederile art. 39 alin. (1) – alin. (6), din acelasi act 
normativ; 

-  programele de dezvoltare economico-sociala in perspectiva la nivel local; 
- adresele nr. 1393/10.01.2020, respectiv nr. 1660/13.01.2020 ale 

Administratiei Judetene a finantelor Publice Buzau – Activitatea de Trezorerie si 
Contabilitate Publica, inregistrate la sediul Primariei Cernatesti sub 
nr.115/13.01.2020, respectiv 135/14.01.2020. 

- Hotararea nr. 1/21.01.2020 a Consiliului Judetean Buzău, privind 
repartizarea pe comune, orase si municipii a sumei de 27.316 mii lei din fondul 

constituit la dispozitia Consiliului Judetean pentru sustinerea programelor de 
dezvoltare locala, pentru proiecte de infrasructura care necesita cofinantare 
locala, precum si pentru cheltuielile de functionare pe anul 2020 si estimari pe 

anii 2021-2023 din sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata si cotele 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor 
locale, inregistrata la sediul Primariei Comunei Cernătesti sub 

Nr.232/21.01.2020. 



- prevederile H.C.L. nr. 3 din 26.01.2017, privind înființarea și organizarea 

serviciului “SERVICIUL SALUBRIZARE CERNĂTEȘTI”, serviciu public de interes 

local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului 
Local al comunei Cernătești, județul Buzău. 

- Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului 
de salubrizare a comunei Cernătești aprobată prin H.C.L. nr. 2 din 26.01.2017; 

- prevederile art. 5 lit. m) si n), alin. (4), lit. a), respectiv ale art. 240 din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- prevederile art. 7 din Legea 52/2003, privind transparenta decizională în 

administrația publică; 

-  art.  8 si 129 din OG 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 80 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă  pentru 

elaborarea actelor  normative; 

- luând în considerare dispozitiile Legii nr. 54/2000 privind normele de 

tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In temeiul art. 133 alin. (1), art. 139 alin. (3) lit. a) si ale art. 196 alin. (1) lit. 

a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
    Art.1.(1) Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei 

Cernătești, pe anul 2020, la partea de venituri în sumă de 9 861 mii lei și la 

partea de cheltuieli în sumă de 10 696 mii lei, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                                                                           

   (2) Se aprobă lista obiectivelor de investiții din bugetul local ce vor fi 
realizate în comuna Cernătești, în anul 2020, conform anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
  (3) Se aprobă utilizarea sumei de 835 mii lei din excedentul bugetului local 

al comunei Cernătesti al anilor precedenti (sursa A), pentru finantarea 

cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2020. 
Art.2. Se aprobă bugetul Serviciului Salubrizare Cernătești pe anul 2020, la 

partea de venituri în sumă de 374 mii lei și la partea de cheltuieli în sumă de 

374 mii lei, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează Primarul comunei Cernătești prin Biroul financiar contabil, achizitii 

publice, impozite si taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Cernătești și Serviciul Salubrizare Cernătești. 

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se 
comunică Primarului comunei Cernătești și se comunică Instituției Prefectului 

județului Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 
 

          Președinte de ședință,                                           Contrasemnează, 

           SIMION GRIGORE                                SECRETAR GENERAL AL UAT 
                                                                    DORU VASILE DUMITRASCU  
 

Nr. 9/19.02.2020 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al comunei Cernătești în ședință 

ordinara din data de 19.02.2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.G 

57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr de: 13 voturi ,,pentru,,;  0  voturi 

,,împotrivă,,;  0   ,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali 

prezenți la ședință. 

 


