
 
R O M Â N I A 

JUDEȚUL  BUZĂU 
COMUNA CERNĂTEȘTI 

P R I M A R 
  

D I S P O Z I Ț I E 
privind  convocarea Consiliului local în ședința 

ordinară pe luna FEBRUARIE 2020 
 

 
              Primarul  comunei Cernătești, judeţul Buzău; 

     În temeiul art. 133, alin. (1), art. 134, art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr.  
57/2019 privind Codul administrativ 

 
D I S P U N E : 

 

    Art.1. Se convoacă Consiliul local al comunei Cernătești în ședinţă  ordinară 
pentru data de 19.02.2020, ora 15,00 la sediul Primăriei Cernătești. 
    Art.2. Ordinea de zi va fi următoarea:  

1. Proiect de hotărâre privind alegerea ,,Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului  
Local al Comunei Cernăteşti  pentru şedinţele din lunile Martie 2020, Aprilie 2020 şi Mai 

2020; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentul propriu pentru măsurile  

metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se 

înaintează Consiliului Local Cernătesti spre adoptare, a hotărârilor si a dispozitiilor cu 
caracter normativ si a masurilor de interes local; 

3. Proiect de hotărâre privind activitatea desfășurată de asistenții personali  

ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2019; 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de acțiune privind  

serviciile sociale acordate la nivelul comunei Cernătești, județul Buzău pentru anul 2020; 
5. Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de  

interes local pe anul 2020 , ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, 

conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli 

al comunei Cernătești și a listei de investiții pe anul 2020.  

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a 
comunei Cernăteşti, județul Buzău, pentru anul 2020. 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 5000 lei, pentru  

acordareabursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de 
ajutor social, elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Cernătesti, în anul scolar 2019-2020 

  Art.3. Secretarul general al comunei Cernătesti, va transmite prezenta 
dispoziție Instituției Prefectului judeţul Buzău  si persoanelor interesate. 

 
      PRIMAR,     

      MÎRZEA PETRACHE                                      Avizat pentru legalitate                                         
                                                                              Secretar general al   
                                                                     comunei Cernătesti   
                                                          DORU VASILE DUMITRASCU   
Cernătesti, 
 

Nr.53/13.02.2019 

 


