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COMUNA CERNĂTESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R A R E  
privind  aprobare validare Dispozitie Primar nr. 141/11.12.2020 privind rectificarea 

nr. 6 a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cernătesti pentru anul 2020 
 

 Consiliul Local al comunei Cernătesti, județul Buzău, întrunit în ședință 

ordinară în data de 23.12.2020; 
 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al primarului comunei Cernătesti, înregistrat sub  nr. 

282/11.12.2020; 
 - raportul biroului financiar contabil, achizitii publice, impozite si taze, 

inregistrat sub nr. 283/11.12.2020; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  consiliului   
local al  comunei Cernătesti, județul Buzău; 

 - Dispozitia primarului nr. 141/11.12.2020 privind rectificarea nr. 6 a 
bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cernătesti pentru anul 2020; 
 - HG nr. 1044/2020 prin care s-a alocat UAT Cernătesti, Judetul Buzău, 

suma de 70 mii lei, pentru plata drepturilor asistentilor personali ai persoanelor 
cu handicap grav si a indemniztiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav; 

 - Ordinul 3028/2020 al miniesterului finantelor publice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor art. 26 alin. (3)-(18) din OUG nr. 201/2020 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si 

stabilirea unor măsuri bugetare; 
 - Adresa nr. 90706/2020 înregistrata sub nr. 4836 a Agentiei finantelor 
publice Buzău, cu referire la Hotărarea Guvernului nr. 1044/2020; 

 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 -prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 129 , art. 136  art. 139 alin. (1) coroborat cu alin. 

(3) lit. a) și art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art.1. Se aproba validarea Dispozitie Primarului nr. 141/11.12.2020 privind 

rectificarea nr. 6 a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cernătesti pentru 
anul 2020, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul comunei Cernătesti, prin Biroul financiar contabil, impozite 

si taxe,  va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor  
prezentei hotărâri. 

Art.3. Secretarul general al comunei Cernătesti va aduce la cunoștința  
publică prevederile prezentei hotărâri, prin afișare și o va înainta Instituției 
Prefectului Județului Buzău, primarului comunei, precum și autorităților 

interesate, în termenul legal . 
     Președinte  de ședință,                            Contrasemnează pentru legalitate, 

            Consilier                                              Secretar general al comunei 

Stănilă Sebastian-Valentin                                Dumitrascu Doru-Vasile 

 

Nr. 60/23.12.2020 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Cernătesti, județul Buzău în 

ședința ordinară din  23 Decembrie 2020, cu respectarea  prevederilor art. 139 alin.(1) coroborat cu 

alin.(3) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 13  voturi 
pentru:-voturi  împotrivă;-abțineri  din numărul  total  de 13  consilieri  locali în funcție și 13 

consilieri prezenți  la sedință. 


