
R O M A N I A  

JUDEȚUL BUZĂU  
CONSILIUL LOCAL CERNĂTESTI 

 
                                           HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificatii  nr. 5 a bugetului local de venituri și 

cheltuieli  și completarea listei de investitii, al comunei Cernătesti, pe 
anul 2020 

 

Consiliul local Cernătestii, județul Buzău, întrinit în sedintă 
extraordinară în data de 27.11.2020,  

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Cernătesti nr. 

246/27.11.2020; 

- Raportul de specialitate al Biroului financiar contabil, 
achizitii publice, impozite si taxe nr. 247/27.11.2020; 

- prevederile art. 19 alin. 1 lit. “b” din Legea 273/2006 privind finantele 
publice locale, 

 actualizată; 

- prev. 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; 

- art. 8 lit. a),  art. 19 alin. (1) lit. “a”, art. 20 alin. (1) lit. a), art. 26 si 
art. 39 din  

Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată; 
     -  prev. Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
     -  art. 129, alin.(1), alin. (2) lit. “a”, alin. (4) lit. “a” din OUG 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților 

administrației publice  
locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

- art. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (l), (3), (4) și (6), precum și art. 41-42 
din 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, 
-  H.G 907/20016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul  
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiții finanțate din fonduri publice. 

- Ordonanța de Urgență nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri 
pentru 

alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții 
de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în 
contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-Cov-2; 

- Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 al Președintelui României privind 
instituirea 

stării de urgență pe teritoriul României; 
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- Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020 al Președintelui României privind 

prelungirea  
stării de urgență pe teritoriul României; 

- Ordonanța de Urgență nr. 11 din 4 februarie 2020 privind stocurile de 
urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri 

pentru 
digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene 
structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014 – 2020 

- Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 30 

martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 
1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice 
menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și 

în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 
(Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus); 

- Regulamentul (UE) 2020/558 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 23 

aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 

1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei 
flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de 
investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19; 

- Comunicarea CE (2020/C 108 I/01) Orientările Comisiei Europene 
pentru utilizarea  

cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza 
COVID-19; 

- prev. 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 cu modificările si completările ulterioare: 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

  Art.1. Se aprobă rectificarea nr. 5 a bugetului local de venituri și 

cheltuieli  și completarea listei de investitii a comunei Cernătesti, pe anul 
2020, conform Anexelor   care fac parte integrantă la prezenta 

hotărâre.       
                                                                               
        Art.2. Se aprobă la sectiunea - Sursa 02: 

Indicatorul 43.31-  SE MAJOREAZA CU 107 MII LEI 
Indicatorul 48.01.03 – SE MAJOREAZA CU 560 MII LEI  
Sectiunea cheltuieli: Dezvoltare 
Cap 65.02 Invatamant: se majoreaza cheltuieli de capital cu  

suma 683 mii lei. 
Totodată au fost făcute corectii între capitol si articole în cadrul 

aceluiasi capitol pe trim. IV din anul 2020. 
 

       Art.3. 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.4. Secretarul general al comunei Cernătesti va comunica 

prezenta  hotărâre persoanelor și autorităților interesate. 

 
        Presedinte de Sedintă,       Contrasemnează pentru legalitate, 
                 Consilier,                           Secretar general al comunei 
      Stănilă Sebastian-Valentin            Dumitrascu Doru-Vasile 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cernătesti,  

                                      

Nr. 49/27.11.2020 

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

data de 27.11.2020 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. 
 

 


