
R O M Â N I A  
JUDEŢUL  BUZĂU 

COMUNA  CERNĂTEŞTI 

CONSILIUL  LOCAL   
 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea unor cheltuieli necesare pentru achiziționarea de cadouri 
pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ din comuna Cernătești cu 

ocazia sărbătorilor de Crăciun 2020 
 
         Consiliul local al comunei Cernăteşti, judetul Buzău, întrunit în ședință ordinară 

din data de 23.12.2020; 
       Având în vedere: 

        -  referatul de aprobare a Primarului comunei Cernăteşti înregistrată sub nr. 
270/25.11.2020 ; 

        - raportul compartimentului de specialitate nr. 271/25.11.2020 întocmit de biroul 

financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe al comunei Cernăteşti in 
conformitate cu prevederile  art. 136, alin. (8) lit. “b” din OG 57/2019 privind codul 
administrativ; 

         - rapoartele de avizare ale celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al comunei Cernăteşti; 

- prevederile H.C.L. nr. 9/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local al 
comunei Cernătești pentru anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, 

- Legea 52/2003, privind transparenta decizională în administraţia  

publică; 
         - prevederile art. 14, alin. (2), alin. (4) respectiv art. 26 din Legea nr. 273/2006, 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

        În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), coroborat cu  alin . (4) lit. a) și 
alin. (7) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată şi actualizată, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

       Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei necesară achiziționării cadourilor cu 
ocazia sărbătorilor de Crăciun 2020, care vor fi acordate preșcolarilor și elevilor din 
unitățile de învățământ din comuna Cernătești. 

 

       Art.2. Primarul comunei Cernătești și biroul financiar contabil, achizitii publice, 
impozite si taxe vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri a Consiliului 

Local Cernătești. 
 

       Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică 

Primarului comunei Cernătești, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire, precum și 
Instituției Prefectului – județul Buzău în vederea exercității controlului cu privire la 

legalitate. 
 
      Presedinte de Sedinta,                                                      Contrasemnează 

             CONSILIER                                                 Secretar general al UAT 
CernĂtesti, 

  STĂNILĂ SEBASTIAN-VALENTIN                                  DUMITRASCU DORU-

VASILE   
 

                                                      



                                                                                       
Nr. 54/23.12.2020 

 

 
 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al comunei Cernătești în ședință ordinară 

din data de 23.12.2020 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.G 57/2019, privind 

Codul administrativ, cu un număr de: 13 voturi ,,pentru,,;  0  voturi ,,împotrivă,,;  0  ,,abțineri,, 

din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali prezenți la ședință. 

 


