
                                                    ROMÂNIA 
  JUDEŢUL BUZĂU 

                                        COMUNA  CERNĂTESTI 
                                                      CONSILIUL LOCAL 

 
                                                             HOTĂRÂREA   
privind aprobarea plăţii cotizatiei anului 2020, pentru U.A.T Comuna Cernătesti, 

din bugetul local  al Comunei Cernătesti, către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni” 

 

Consiliul local al comunei Cernătesti, judeţul Buzău, întrunit in 
sedinta ordinară în luna Mai 2020, 

Având în vedere: 

 -   referatul de aprobare al Primarului comunei Cernătesti înregistrată 
la nr. 134/21.05.2020; 

- raportul Biroului financiar contabil, achizitii publice, impozite si 

taxe, înregistrat la nr. 135/21.05.2020; 
-  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate a Consiliului local 

Cernătesti; 
-  adresa nr. 134/19.03.2020 a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”, înregistrată sub nr. 804/04.03.2020 

la Primăria Cernătesti; 
 -  Hotărârea Consiliului Local Cernătești nr. 44/26.10.2017 privind 
aderarea comunei  

Cernătești, județul Buzău, în calitate de membru asociat, la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău-Mărăcineni’’; 

-  prevederile Statului ADI Buzău – Mărăcineni ;  
HCL  nr. 16 /11.08.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri și 
cheltuieli al  

comunei Cernătești și a listei de investiţii pe anul 2020; 
  - Hotărârea nr.173 din 28.02.2020 a Adunării Generale a Asociatilor – 

ADI Buzău –  
Mărăcineni de aprobare a cotizatiei pentru functionarea aparatului tehnic 
datorată de membrii ADI pentru anul fiscal 2020; 

 - prevederile art. 1 alin. (1) și art. 46, alin. (1), lit. „a” din Ordonanţa 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii și fundaţii, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 89 alin. (1), art. 90, alin. (1), art.129 alin. (9) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ; 
 Luând în considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu 
modificările si compeltările ulterioare ;  

În temeiul prevederilor art. 139 și art. 196, alin. (1), lit. „a” din  

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, 
 



H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă  plata  cotizatiei  aferente anului 2020, ce va fi 
plătita de comuna Cernătesti către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău – Mărăcineni” în cuantum de 3,00 lei/cap locuitor/an, în sumă de 

11169 lei/an (3723 locuitori x3,0lei=11169 lei); 
    (2) Suma  aprobată potrivit alin. (1) va fi prevăzută în bugetul 
de venituri și cheltuieli al Comunei Cernătesti pentru anul 2020. 

 
         Art. 2.  Primarul Comunei Cernătesti, prin intermediul Biroului 

financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe, aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

1 
 

 Art. 3.  Secretarul general al comunei Cernătesti va comunica 
prezenta Primarului comunei Cernătesti, Biroului financiar contabil, achizitii 
publice, impozite si taxe și Instituţiei Prefectului – judeţul Buzău în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate. 
 

 
                     PREȘEDINTE DE ȘEDINŢĂ,               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE , 
                                BALAN ION                                      SECRETAR GENERAL 
AL COMUNEI ,                                                                 

                                                                           DUMITRASCU DORU-VASILE 
 
 
 
 
 

 
Nr. 27/28.05.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Cernătesti în ședinţa  
din data de  28.05.2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1, (2) și (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un 
număr de 13 voturi pentru,  - abţinere și - voturi împotrivă,   din   numărul   total    de   
13   consilieri  în funcţie și 13 consilieri prezenţi la ședinţă. 

 


