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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 Mai 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 28.05.2020, ora 15,00 la sediul Primăriei Cernătești. 
    Art.2. Ordinea de zi va fi următoarea:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea intocmirii proiectului  „Studiul de 
fezabilitate pentru infiintarea retelei de distributie gaze naturale in comuna 
Cernătesti, județul Buzău. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii directe a terenului  
intravilan, categoria curți construcții în suprafață de 50 mp., numar cadastral 21003, Cv 
35, P 861, din domeniul privat al comunei Cernătesti – beneficiar Sercăianu Aneta. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării H.C.L nr. 9/28.02.2019, 
privind constituirea si stabilirea componentei echipei mobile ce va asigura 
interventia de urgentă în cazurile de violentă domestică. 

4. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L 39/26.09.2029, privind 
vânzarea prin licitatie publică deschisă cu ofertă în plic închis a unui imobil-teren 
în suprafata de 1434 mp., categoria de folosintă  arabil, aflat în intravilanul sat 
Aldeni, com. Cernătesti, tarla 35, parcela 856, nr. cadastral 20923, apartinând 
domeniului de interes privat al com. Cernătesti. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii HCL 50/28.11.2019 
privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale 
si alte taxe asimilate acestora precum si a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2020 
în comuna Cernătesti, judetul Buzău. 

6. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare si  
Functionare a Consiliului Local Cernătesti aprobat prin H.C.L. Nr. 58 /19.12.2019. 

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

      PRIMAR,     
      MÎRZEA PETRACHE                                              Contrasemneaza pentru legalitate                

                                                                                               Secretar general al   
                                                                                      UAT Cernătesti   
                                                                              DORU VASILE DUMITRASCU   
Cernătesti, 
 

Nr.61/19.03.2019 
 


