
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 
PRIMAR 

 
                                                A N U N Ț    

 
     În conformitate cu dispozițiile art. 6 din legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică și ale prevederilor Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului Local, în calitate de primar al comunei Cernătești, aduc la 
cunoștință publică faptul că pentru ședința de ordinara a Consiliului Local al comunei 
Cernătești din data de 29.04.2021, ora 15,00, desfășurată   în sala de sedinte din sediul 
Primăriei Cernătesti, vor fi promovate următoarele proiecte de hotărâri: 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru 
anul fiscal 2022, cu rata inflației de 2,6%; 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plății cotizatiei anului 2021, pentru 
U.A.T Comuna Cernătesti, din bugetul local  al Comunei Cernătesti, către 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”; 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea ,,Președintelui de ședință” al 
Consiliului Local al Comunei Cernătești,  pentru lunile Mai, Iunie si Iulie 2021; 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de voluntariat care se va 
încheia între persoanele din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și 
Consiliul Local al comunei Cernătesti,județul Buzău, ca beneficiar al voluntariatului; 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a 
registrului agricol, la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna 
Cernătesti, Județul Buzău; 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare a 
destinatiei imobilului în care a functionat Scoala Zărnesti Slănic;  

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modalității în care va fi suportată, 
procentual, valoarea compensației aferente traseelor deservite de S.C. Trans Bus 
S.A, ce va fi plătită de Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cernatesti, din 
bugetul local al Comunei Cernătești către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  
,,Buzău – Mărăcineni”; 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea nr. 1 a bugetului local al 
comunei Cernătesti pe anul 2021, aprobarea utilizarii excedentului 
bugetului local al anilor anteriori si aprobarea listei de investitii a 
comunei Cernătesti pentru anul 2021; 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea nr. 1 a Programului 
anual al achizițiilor publice – anexa a Strategiei anuale a achizițiilor publice a comunei 
Cernătești , județul Buzău pentru anul 2021; 

10.  Alte probleme ale activității curente. 
 

 
PRIMAR, 

MÎRZEA PETRACHE 
 
 
 
 
 
 


