
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA CERNĂTESTI 
P R I M A R 

 
D I S P O Z I T I E     

privind desemnarea  reprezentantului UAT Cernătesti, județul Buzău în 
Comisia mixta de constatare a pagubleor si evaluarea pierderilor 

persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică ce desfasoară 
activitati agricole, ca urmare a unor fenomene meteorologice 

nefavorabile si a epizootiilor 
 

 Primarul comunei Cernătesti judetul Buzău; 
 Având în vedere: 
 - referatul Compartiment Resurse umane, Salarizare, Registratura si 
relatii  publice,   Monitorizare proceduri  administrative, înregistrat sub nr. 
2368/15.07.2020; 
 - Ordinul Prefectului – Judetul Buzău nr. 444/15.07.2020, privind 
constituirea Comisiei mixte de constatare a pagubleor si evaluarea 
pierderilor persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică ce 
desfasoară activitati agricole, ca urmare a unor fenomene meteorologice 
nefavorabile si a epizootiilor; 
 - Ordinul Presedintelui ANAF Nr. 1863/2016 din 21 iunie 2016 pentru 
aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor 
agricole, şi pentru aprobarea unor formulare; 

- Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare; 

In temeiul art.196 alin. (1) lit. ,,b,,, art. 197 alin. (1) și art. 200 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
D I S P U N E : 

 
 Art.1.- Se desemnează domnul Tudorancia Costel, inspector în cadrul 
Compartimentului agricol si fond funciar din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Cernătesti, ca  reprezentant al UAT Cernătesti, județul 
Buzău, în Comisa mixtă de constatare a pagubelor si evaluarea pierderilor 
persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică ce desfasoară 
activităti agricole, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile si 
a epizootiilor. 
 

 Art.2.- Secretarul general al comunei Cernătesti va comunica prezenta 
dispozitie Primarului Comunei Cernătesti, persoanei nominalizate la articolul 1 şi o 
va transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Buzău în vederea exercitării controlului 
de legalitate.   
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