
JUDEŢUL Buzău 
COMUNA CERNĂTESTI 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
privind alegerea viceprimarului  comunei Cernătesti, judeţul Buzău 

 
 Consiliul local al comunei Cernătesti, judeţul Buzău; 
        Având în vedere: 

- Încheierile  Judecătoriei Buzău, pronunțate în dosarele nr. 
12322/200/2020 

si 13913/200/2020, privind validarea mandatelor consilierilor locali 
declarați aleși si validarea consilierului supleant, pentru Consiliul local al 
comunei Cernătesti, județul Buzău; 

- Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 840/09.11.2020, privind  
constatarea ca legal  constituit a Consiliului local al comunei Cernătesti, 
județul Buzău; 

- prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului  
local comunei Cernătesti, județul Buzău, aprobat prin Hotărârea Nr. 58 
/19.12.2019, modificat si completat prin HCL nr. Nr. 17 /26.03.2020; 

- rezultatul votului secret privind alegerea viceprimarului comunei 
Cernătesti; 

- prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului  
- local comunei Cernătesti, județul Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 58 

din  
19.12.2019; 

-  referatul de aprobare al primarului comunei Cernătesti nr. 242 din 
23.11.2020;  

- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Cernătesti 
nr.  

243 din 23.11.2020; 
      - prevederile art. 152 alin. (2) si alin. (3) coroborat cu art. 123 alin. (1) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

In temeiul art. 136 alin. (1), art. 139,  alin. (1) și 196 alin. (1) lit. ”a”  
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
   Art.1. În urma stabilirii rezultatului votului secret, se declară ales 
viceprimar al comunei Cernătesti, judeţul Buzău, domnul consilier local 
Stănilă Sebastian-Valentin. 
 
            Art.2. Secretarul general al comunei Cernătesti, va comunica 
Institutiei Prefectului–Judetul Buzău în vederea exercitării controlului cu 
privire la legalitate, persoanelor interesate si o va aduce la cunoştință publică 
prin afişaj la sediul instituției. 
     Președinte de ședință,                                       Contrasemnează, 

      Stănilă Sebastian-Valentin                   Secretar general al comunei Cernătesti 
                                                                               Doru-Vasile Dumitrascu 

Nr. 48/26.11.2020 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al comunei Cernătești în ședință 
ordinară din data de 26.11.2020 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.G 
57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr de: 12 voturi ,,pentru,,;  1  voturi 
,,împotrivă,,;  0  ,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali 
prezenți la ședință. 

 


