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R O M Â N I A 
JUDEȚUL  BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 
P R I M A R 

  

D I S P O Z I Ț I E 

privind  convocarea Consiliului Local al comunei Cernătesti 
 în ședința ordinară în luna Ianuarie 2021 

 

              Primarul  comunei Cernătești, județul Buzău; 
     În temeiul art. 133, alin. (1), art. 134, art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr.  

57/2019 privind Codul administrativ 
 

D I S P U N E : 

Art.1. (1)Se convoacă Consiliul Local al comunei Cernătești în ședință  ordinară pentru 
data de 28.01.2021, ora 09,00 la Sala de sedinte a primariei Cernătesti, din comuna 
Cernătești, jud. Buzău, cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-

19, desfăsurarea sedintei făcându-se cu respectarea regulilor de distantare socială, a 
măsurilor de preventie si sigurantă medicală. 

(2) Participanții la sedinta ordinară vor purta măsti de protectie pe care vor fi obligati să 

le folosească pe toată durata sedintei. 
    Art.2. Ordinea de zi a proiectelor de hotărâre, va fi următoarea:  

- alegerea ,,Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Comunei Cernătești,  pentru 
lunile Februarie, Martie  si Aprilie 2021; 

- nominalizarea de către consiliul local a persoanelor care vor avea calitatea de 

evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului 
general al comunei Cernătești, județul Buzău; 

- anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 

datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza unității administrativ-teritoriale a 
Comunei Cernătesti și aprobarea procedurii de anulare a acestora; 

- aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Cernătesti și 
completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cernătești, 
județul Buzău, atestat prin Anexa nr. 23 a H.G. 1348/2001 privind atestarea domeniului 

public al judetului Buzău, precum si a municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzău, 
însusit de Consiliul Local Cernătesti prin H.C.L. nr. 21/26.08.1999, cu modificarile si 

completările ulterioare,  a terenului identificat prin numarul cadastral 22640, al loc. Aldeni, 
înscris în cartea funciară nr. 22640 a UAT Cernătesti, tarla 35, parcela 856, categoria de 
folosință ”arabil”, ca bun de interes public local, teren aferent proiectului “Amenajare si 

dotare parc de agrement în comuna Cernătesti, judetul Buzău”;  
- stabilirea salariului de bază pentru funcția de Șef serviciu SVSU, aflat în subordinea 

Consiliului Local al comunei Cernătești începând cu data de 01.01.2021. 

Alte probleme ale activității curente. 
          Art.3. Secretarul general al UAT Cernătești, va transmite prezenta dispoziție Instituției 

Prefectului județul Buzău și persoanelor interesate. 
 

      PRIMAR,     
      MÎRZEA PETRACHE                                              Contrasemneaza pentru legalitate                                         

                                                                             Secretar general al  comunei Cernătesti   
                                                                              DORU VASILE DUMITRASCU   
Cernătesti, 

Nr. 08/22.01.2021 


