
                                              R O M Â N I A 

                                           JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERNĂTESTI 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Cernătesti, judetul 

Buzău, pentru anii 2021-2027 
 

Consiliul Local al comunei Cernătesti, judeţul Buzău, întrunit în sedintă 

ordinară in luna Iunie 2021 
 

Analizând Referatul de aprobare al Primarului comunei Cernătesti privind 
aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Cernătesti, judetul Buzău, pentru anii 
2021-2027, nr. 146/27.05.2021; 

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.  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Sercăianu Valerică 

  Nr.  28                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

CERNĂTESTI, 24 Iunie 2021                                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                    DUMITRASCU DORU-VASILE 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Cernătesti în ședința 

din data de 24.06.2021 cu respectarea prevederilor art 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru,  0  abțineri, 0 voturi 

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

 


