
R O M A N I A  
JUDEȚUL BUZĂU  

CONSILIUL LOCAL CERNĂTESTI 
 
                                           HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificatii  nr. 2 a bugetului local de venituri si cheltuieli al 

comunei Cernatesti, modificarea si completarea listei de investitii pe anul 2020 

 

Consiliul local Cernătestii, județul Buzău, întrinit în sedintă ordinară 
în data de 30.07.2020,  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Cernătesti nr. 
176/2020; 

- Raportul de specialitate intocmit de biriului financiar contabil, 
achiziții publice, impozite si taxe nr. 177/2020; 

-  Rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate nr. 178, 179, 

180/2020; 
-  prevederile H.C.L. nr. 9/19.02.2020 privind aprobarea bugetului 

local de venituri și cheltuieli al comunei Cernătești și a listei de investiții pe 

anul 2020; 
- prevederile art. 19 alin. 1 lit. “b” din Legea 273/2006 privind finantele publice 

locale, actualizată; 
- prevederile art. 129, alin.(1), alin. (2) lit. “a”, alin. (4) lit. “a” din OUG 57/2019 

privind Codul administrativ; 

- prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
- prevederile art. 9 alin. (1) si (2) din OUG nr. 29/2020 privind unele masuri 

economice si fiscal bugetare; 

- prevederile HCL nr. 9/19.02.2020 privind aprobarea bugetului localde venituri 
si cheltuieli al comunei Cernatesti pe anul 2020; 

- potrivit prevederilor art. 1 din HG nr. 531/2020, s-a aprobat alocarea sumei de 
367 mii lei, din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de 
stat annul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale ca urmare a 
calamitătilor naturale produse în anul 2020; 

-prin adresa  nr. 52552/2020 a A.J.F.P  Buzău  înregistrată sub nr. 2443/2020 
la Primaria Cernătesti în care se mentionează că sumele alocate se reflectă în bugetul 
local la veniturila capitolul “subventii de la bugetul de stat”; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
În temeiul art. 196 alin (1), lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul  

administrativ 
 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.I. Se aprobă rectificarea nr. 2 a bugetului local al comunei  

Cernătesti,  pe  anul  2020, conform Anexei 1 si 2 care fac parte 

integrantă la prezenta hotărâre. 

 

Art.II. Se aprobă rectificarea nr. 2 a bugetului local al comunei  

Cernătesti,  pe  anul  2020, cu suma de 367 mii lei, la partea de venituri 

si cheltuieli. 
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Art.III. Se aprobă la sectiunea cheltuieli: 

   1.  Cap. 51.02 – Autorităti publice si actiuni externe  

  - se diminuează cu suma de 55 mii lei, obiectivul de investitii 

”Amenajare parc agrement Aldeni”; 

  - se diminuează cu suma de 50 mii lei, titlul II Bunuri si servicii; 

  - se infiintează obiectivul de investitii “ Extindere sistem supraveghere video” 

cu suma de 35 mii lei; 
         2.  Cap. 65.02 Invătământ: 

-se suplimentează cu suma de 20 mii lei, obiectivul de investitii” Refacere gard 
scoala Cernătesti si Zărnestii de Slanic”; 

3. Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publică: 

- se suplimentează cu suma de 20 mii lei, titlul II Bunuri si servicii; 
4. Cap 74.02. Protectia mediului: 
- se suplimentează cu suma de 10 mii lei, titlul II. Bunuri si servicii;   

5. Cap.84.02. Transporturi: 
-se suplimentează cu suma de 387 mii lei, titlui II. Bunuri si servicii.  

 
       Art.IV. Primarul comunei Cernătești, prin Biroul financiar contabil, 
achizitii publice, impozite si taxe, din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Cernătești va asigura aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

 
Art.V. Secretarul general al comunei Cernătesti va comunica prezenta  

hotărâre persoanelor și autorităților interesate. 

 
        Presedinte de Sedintă,               Contrasemnează pentru legalitate, 
                 Consilier,                         Secretar general al comunei 
            Dumitru Marian                                 Dumitrascu Doru-Vasile 
 
 

Cernătesti,  

 

 

                                    Nr. 35/30.07.2020 

 

 

 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Cernatesti în ședința din data de 

30.07.2020 cu respectarea prevederilor art 139 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu un număr de 13 voturi pentru,  0 abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total de 13 consiliei în funcție și  
13 consilieri prezenți la ședință. 

 
 

 


