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Încheiat azi 27.05.2021 cu ocazia 

 AFIȘĂRII ÎN VEDEREA DEZBATERII PUBLICE 

A PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE  

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, în data de 27.05.2021 s-a afişat pentru 

dezbatere publică  următoarele proiecte de hotărâre :  

- aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Cernătesti,  

judetul Buzău, pentru anii 2021-2027. 
 

 

 

Primar, 

Petrache Mîrzea 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

                                           JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERNĂTESTI 

PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Cernătesti, judetul 
Buzău, pentru anii 2021-2027 

 

Consiliul Local al comunei Cernătesti, judeţul Buzău, 
 

Analizând Referatul de aprobare al Primarului comunei Cernătesti privind 
aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Cernătesti, judetul Buzău, 
pentru anii 2021-2027, 

Luând  în considerare: 
- Raportul de specialitate al Biroului financiar contabil, achizitii 

publice,  
impozite si taxe nr. 147/27.05.2021, 

- Rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

comunei Cernătesti, 
Având în vedere prevederile: 

- art. 25 lit. g) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată,  precum şi  faptul, că în 
perioada afişării la sediul primăriei nu au fost înregistrate propuneri, 
sugestii sau opinii în legătură cu proiectul de hotărâre.                                 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), c) și d), alin. (4) lit. e), 
art. 139 alin. (1), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.  Se aprobă Strategia de dezvoltare a comunei Cernătesti, 
judetul Buzău, pentru perioada 2021-2027,  conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se 
însărcinează Primarul comunei Cernătesti prin compartimentele de 

specialitate.  
Art.3. Comunicarea catre institutiile abilitate si persoanele interesate, 

se va face de catre Secretarul general al comunei  Cernătesti, în termenul 

prevazut de lege.  

           Initiator, 

             Primar                    Avizează, 

               Petrache Mîrzea                 Secretar general al comunei 

  Dumitrascu Doru-Vasile 

 

Nr. 28/27.05.2021 



                      R O M Â N I A 

                                    JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTESTI 

                                           PRIMAR 

Nr. 146/27.05.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Cernătesti, judetul 
Buzău, pentru anii 2021-2027 

 
 
 Planificarea strategică este un proces sistematic, prin care 

comunitățile locale pot să își creeze imaginea viitorului și pot concepe etapele 
necesare, în funcție de resursele/potențialele locale, pentru a realiza acel 
viitor.  

 Totodată planificarea strategică constituie o necesitate în condițiile în 
care comunitatea locală intenționează să asigure finanțarea proiectelor de 

dezvoltare, într-o  măsură cât mai mare. Strategia de dezvoltare integrată a 
comunei Cernătesti pentru perioada 2021-2027 continuă direcțiile și 
obiectivele stabilite prin Strategia de dezvoltare integrată a comunei 

Cernătesti pe perioada 2014-2020.  
 Deasemenea, sunt prezentate o serie de priorități pentru perioada 
2021-2027 structurate pe următoarele domenii: stimularea investițiilor, 

sprijinirea sectorului IMM, dezvoltarea sectorului public.  
 Conform art. 129 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare Consiliul Local „exercită atribuții privind dezvoltarea 

economică-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului.” 

Potrivit art. 129 alin. (4) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 

ulterioare : „(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), 

consiliul local:  e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi 

de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;” 

 Faţă de cele de mai sus, ţinând seama de importanţa sa, vă rog să 

analizaţi şi să hotărâţi asupra proiectului Hotărârii Consiliului Local privind 
aprobarea Strategiei de dezvoltare integrată a comunei Cernătesti, judetul 

Buzău, pentru anii 2021-2027. 
 
 

Primar, 

Petrache Mîrzea 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA COMUNEI CERNĂTESTI 

Birou financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe 

 

Nr. 147/27.05.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Cernătesti, judetul 
Buzău, pentru anii 2021-2027 

 

 
 

 Prezentul raport are la bază prevederile art. 136, din Ordonața de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Planificarea strategică este un proces sistematic, prin care 

comunitățile locale pot să își creeze imaginea viitorului și pot concepe etapele 

necesare, în funcție de resursele/potențialele locale, pentru a realiza acel 

viitor.  

 Totodată planificarea strategică constituie o necesitate în condițiile în 

care comunitatea locală intenționează să asigure finanțarea proiectelor de 

dezvoltare, într-o  măsură cât mai mare. Strategia de dezvoltare integrată a 

comunei Cernătesti pentru perioada 2021-2027 continuă direcțiile și 

obiectivele stabilite prin Strategia de dezvoltare integrată a comunei 

Cernătesti pe perioada 2014-2020.  

 Deasemenea, sunt prezentate o serie de priorități pentru perioada  

2021-2027 structurate pe următoarele domenii: stimularea investițiilor, 
sprijinirea sectorului IMM, dezvoltarea sectorului public.  

 Conform art. 129 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare Consiliul Local „exercită atribuții privind dezvoltarea 

economică-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului.” 

Potrivit art. 129 alin. (4) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 



ulterioare : „(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), 

consiliul local:  e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi 

de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;” 

 Ținând cont de cele arătate mai sus se propune aprobarea Hotărârii 

de către Consiliul Local al comunei Cernătesti a Strategiei de dezvoltare 

integrată a comunei Cernătesti pe perioada 2021-2027.  

 
Sef Birou, 

Caloian Stela 

 
Consilier achizitii publice, 

Dinu Florntina Daniela 
 

 

 

 

 

 

 

 


