
R O M Â N I A 

JUDEȚUL  BUZĂU 
COMUNA  CERNĂTEȘTI 

CONSILIUL  LOCAL   
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea obiectivului de investitii si implementării proiectului  
“Amenajare si dotare parc de agrement în comuna Cernătesti, judetul 

Buzău” 

 
 Consiliul local al comunei Cernătești, județul Buzău, convocat în 
ședință extraordinară de îndata, in data de 15.02.2021, 

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

32/12.02.2021; 
- Raport de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Cernătesti, nr.  

33/12.02.2021;    
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 

Cernătesti;   

- prevederile art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;     

    -  art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 138 alin.(1) și 

alin.(4) din Constituția României, republicată;  

-  art. 3 și 4 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

     - art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 

287/ 

2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare,  

    - HG 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

 -  prevederile art. 133  alin. 2),  lit. (a) coroborat cu art. 134 alin. 1), lit. 
(a) si alin. 4 lit. f), art. 136 alin. (10), art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu 
alin. (4) lit. f), art. 139 alin. (3), lit. e) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;   
- H.C.L. nr. 58 din 19.12.2019, privind aprobarea  Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Cernătesti, 
Judetul Buzău; 

- H.C.L. Cernătesti nr. 59/23.12.2020 privind aprobarea obiectivului 

de investitii si implementării proiectului “Amenajare si dotare parc de 
agrement în comuna Cernătesti, judetul Buzău”; 
    În temeiul art. 129, alin. (1),  art. 137 alin. (1), art. 139 alin. (1),  din 
O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare;   

   
HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă întocmirea documentatiei reprezentand Cerere de 
finantare si Documentatia tehnico-economică pentru proiectul “Amenajare si 
dotare parc de  
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agrement in comuna Cernatesti, judetul Buzău”  în vederea accesării de 

fonduri europene din cadrul Grupului de Actiune Locala Valea Slanicului – 
Buzau prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 

implementat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-
2020, Axa Leader, Sub-măsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea 
actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala”.  
 

Art.2. Se aproba necesitatea si oportunitatea investitiei;  
 

Art.3. Cheltuielile aferente proiectului se prevad in bugetul local 
pentru perioada de realizare a investitiei; 

 

Art.4. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei, cuprinsi 
in anexa care este parte integranta din prezenta hotarare; 

 

Art.5. Se aproba contributia proprie a Primariei Cernatesti in cadrul 
proiectului resprezentand suma cheltuielilor neeligibile ale proiectului 
(studiul topografic, studiul geotehnic, studiu de fezabilitate, documentatiile 

tehnice in vederea obtinerii avizelor, proiect tehnic si detalii de executie, 
consultanta, cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii, cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii si cota 
aferenta Casei Sociale a Constructorilor) cat si valoarea TVA aferent, conform 

anexa care este parte integranta din prezenta hotarare; 
 

Art.6. Sumele, reprezentand cheltuieli care ar putea fi declarate 

neeligibile ulterior semnarii contractului de finantare si cheltuieli conexe ce 
pot aparea pe durata implementarii proiectului “Amenajare si dotare parc de 

agrement in comuna Cernatesti, judetul Buzau”,  vor fi asigurate din bugetul 
propriu. 

Art.7. Comuna Cernatesti va respecta toate cerintele cuprinse in 

Ghidul Solicitantului si in contractul de finantare ce urmeaza a fi semnat in 
cazul aprobarii Proiectului. 

 

Art.8. Persoana desemnata ca reprezentant legal al Comunei 
Cernatesti pe toata perioada derularii proiectului cu titlul “Amenajare si 
dotare parc de agrement in comuna Cernatesti, judetul Buzau”, este domnul 

Mârzea Petrache, in calitate de Primar al Comunei Cernatesti. 
 

Art.9. Autoritatea administratiei publice locale isi ia angajamentul de 
a asigura functionarea la parametrii proiectati si in conformitate cu 
autorizatiile/avizele eliberate de autoritatile competente precum si 

intretinerea investitiei, pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii 
ultimei plati;  

 

Art.10. Autoritatea administratiei publice locale isi ia angajamentul 
privind asigurarea accesului gratuit la investitia realizata prin proiect a 
intregii comunitati a comunei Cernatesti  la nivelul populatiei de 3847 

locuitori conform recensamantului din 2011 din spatiul rural deservit de 
acesta; 

 

Art.11. Autoritatea administratiei publice locale isi ia angajamentul de 
a suporta cheltuielile de mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum 

5 ani de la data efectuarii ultimei plati; 
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Art. 12. Incepând cu data adoptării prezentei hotărâri,  H.C.L. 

Cernătesti nr. 59/23.12.2020 privind aprobarea obiectivului de investitii si 
implementării proiectului “Amenajare si dotare parc de agrement în comuna 

Cernătesti, judetul Buzău”, iși încetează aplicabilitatea. 
 

Art.13. Prezenta hotărâre intră în vigoare si se comunica potrivit 

prevederilor art. 197, 198 si 199 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, primarului si secretarului general al Comunei Cernătesti, 
Biroului financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe si Instituției 

Prefectului județului Buzău, în vederea verificării legalitătii. 
 
Art.14. Prezenta hotărâre se aduce la cunostintă publică prin afisare. 

 
 

   Presedinte de Sedinta,                         Contrasemenază pentru 
legalitate, 
         CONSILIER                                            Secretar genereal al UAT 

      Grigore Simion                                        Dumitrașcu Doru-Vasile 

                                                                     
        

 
                                          

Cernătești 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Nr. 9/15.02.2021 

 
 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al comunei 
Cernătești în ședința extraordinară de îndată, din data de 15.02.2021, 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.        
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Anexa la HCL nr. 9  din 15.02.2021 

  

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

 

Caracteristicile tehnice ale Proiectului: 

“Amenajare si dotare parc de agrement in comuna Cernatesti, judetul Buzau” 

 

Valoarea totala a investitiei 

Lei fara TVA Euro fara TVA Lei cu TVA Euro cu TVA 

166.511,39 34.199,68 194.540,68 39.956,60 

 

 

Ajutor public nerambursabil 

LEI EURO 

149.448,89 30.695,22 

 

Cofinantare Buget Consiliu Local 

LEI EURO 

45.091,81 9.261,38 

 

Curs euro ECB 15.12.2020 = 4.8688 

 

Locul implentarii proiectului: 

Sat Aldeni, comuna Cernatesti, judetul Buzau. 

 

Scopul proiectului: 

Amenajarea unei zone pentru  petrecerea timpului liber destinată întregii 

comunităti unde se va amenaja un foisor din lemn, banci stradale, o masa 

de ping-pong model parc si a unei zone fitness adulti care va fi dotată  cu 

aparate de fitness (conform listei de dotări) care se pot monta în aer liber si 

care sa fie folosite de catre adulti pentru exercitii fizice. 

 


