
JUDEȚUL  BUZĂU 

COMUNA  CERNĂTEŞTI 
CONSILIUL  LOCAL   

 
 H O T Ă R Â R E  

privind modificarea si completarea nr. 3 a Programului anual al achizițiilor publice – 

anexa a Strategiei anuale a achizițiilor publice a comunei Cernătești , județul Buzău 
pentru anul 2020  

 

 

Consiliul local al comunei  Cernăteşti, județul  Buzău, întrunit în şedință  
ordinară în luna Iulie 2020, 
            Având   în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Cernăteşti  înregistrată la nr. 
217/21.08.2020; 

- raportul Biroului financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe,  

înregistrat cu nr. 218/21.08.2020; 
- avizele celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Cernătești nr. 219, 220, 221/21.08.2020; 
- prevederile art.  129 alin. (2)  lit. b) coroborat cu alin  (4)  lit.  “a”  

din  OUG  57/2019  privind  Codul administrativ; 

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
- art.14. alin. (2) H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu 

completările și modificările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 10/19.02.2020 privind aprobarea Strategiei 

anuale de achiziții publice a Comunei Cernătești, județul Buzău pentru anul 2020 ; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 9/19.02.2020 privind aprobarea bugetului  

local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020; 

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

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

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art.1. Se aprobă modificarea si completarea nr. 3 a Programului anual al 

achizițiilor publice – anexa a Strategiei anuale a achizițiilor publice a comunei 
Cernătești , județul Buzău pentru anul 2020,  conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.  Hotărârea Consiliului Local nr. 10/19.02.2020 privind aprobarea 

Strategiei anuale de achiziții publice a Comunei Cernătești, județul Buzău 

pentru anul 2020 se va modifica și completa în mod corespunzător. 
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Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul comunei Cernătești prin Biroul financiar contabil, achizitii publice, 
impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  

Cernătești, județul Buzău.  
Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin grija 

secretarului general al comunei Cernătești, respectiv se comunică primarului 

comunei Cernătești, Biroul financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe, 

precum și Instituției Prefectului județului, Buzău, în vederea exercitării 
controlului cu privire la legalitate. 

 
 

Presedinte de Sedinta,           Contrasemneaza pentru legalitate, 
         Consilier,                                   Secretar general al comunei 
     Scîntei Radu                                    Dumitrascu Doru-Vasile 

 
 

Cernătesti,                        

 

                                    Nr. 43/27.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Cernătesti în 

ședința ordinară din data de 27 August 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, 
alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 11 voturi pentru, 0 abțineri și 0 vot împotrivă, din 
numărul total de 13 consilieri în funcție și 11 consilieri prezenți la ședință. 

 


