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ROMÂNIA 

JUDETUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTEȘTI 

CONSILIUL LOCAL CERNĂTEȘTI     

 

 

          
 
Nr. 1404/15.04.2021 

       
 

PROCES  VERBAL 
încheiat la sedința extraordinară a Consiliului Local al Comunei  

Cernătești în data de 15 Aprilie 2021 

 
          Anul 2021, luna Aprilie, ziua 15, în Primaria Cernătesti, a fost încheiat 
procesul verbal al sedintei extraordinare, cu respectarea art. 138 alin. (13) din OG 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, dupa 
cum urmează: 

  Ședința  s-a  desfășurat  în sala de sedinte a primăriei Cernătesti,  fiind 
deschisă de către Secretarul general al comunei Cernătesti, pentru care a făcut 
apelul nominal al consilierilor declarati alesi, ale caror mandate au fost validate, 

respectiv: Caloian Gheorghe, Chelaru Romeo, Dobre Adina, Grigore Alexandru, 
Grigore Simion, Leu Ștefan  Mădălin, Nicolescu Ion, Stanciu Nicolaie, Stănilă Valentin 
Sebastian, Șercăianu Valerică, Toader Nicu, Tudorancea Florinel, Caloian Ionut si 
delegatul satesc Neamntu Nicolae, dupa care sunt inviti să semneze convocatorul. 

-  numarul de consilieri locali alesi - 13; 

  -  numarul de consilieri alesi, prezenti la sedinta extrordinară din data de  
15.04.2021 -13; 

  - numărul de consilieri aleși, absenți – 0 
Se constată că ședința este legal constituită. 

         În continuare secretarul general al comunei a precizat faptul că la sedinta  

extraordinara, participă Primarul comunei Cernătesti, Domnul Petrache Mîrzea, dna 
Caloian Stela Sef Birou financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe si Dna 
Dinu Daniela Florentina. 

  Secretarul general al comunei Cernătesti – dl. Doru-Vasile Dumitrascu, 
da cuvantul presedintelui de sedinta dl. Grigore Simion, pentru a prezenta ordinea 
de zi: 

În baza dispoziției nr.  Dispoziției nr. 34/12.04.2021, emisă de primarul  

comunei Cernătești, conform art. 133, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost convocat Consiliul 

local Cernătești în ședință de lucru extraordinara pentru data de 15.04.2021, ora 
15.00, desfășurată în Sala de sedinte a primăriei Cernătesti, având urmatoarele 
proiecte de hotarare, pe ordine de zi: 

 - Proiect de hotarare privind aprobarea bugetuluilocal de venituri si cheltuieli 
al comunei Cernătesti pentru anul 2021; 

 - Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a 
comunei Cernătesti, judetul Buzău, pentru anul 2021. 



2 

 

Ordine a de zi este supusa aprobarii:  

 Nr. voturi: pentru 13,  împotriva 0, abtineri 0. 
Președintele de ședință: 

Primul proiect de  hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli al comunei Cernătesti pentru anul 2021. 

 Propuneri, alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare? 
 Dl Consilier Sercaianu Valerică: Da, eu am unele aspecte de prezentat vis a 
vis de buget si de strategia achizitiilor publice. Una este cu ridicarea caminelor si a 

doua este cu banii pentru consultantă pentru personalul de specialitate... 
Președintele de ședință: Da supun la vot reducerea cheltuielilor pentru capitolul  
referitor la consultanta. 

Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 
 Nr. voturi: pentru 5,  împotriva 8, abtineri 0. 

Președintele de ședință: Daca nu sunt alte propuneri, amendamente la proiectul de 
buget.....Asa cum a fost studiat si dezbatut de ieri,  supun la vot bugetul local de 

venituri si cheltuieli al comunei Cernătesti pentru anul 2021. 
Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 

 Nr. voturi: pentru 11,  împotriva 2, abtineri 0. 

 Președintele de ședință: 
         Trecem la punctul doi al ordinii Proiect de hotarare privind aprobarea 

strategiei anuale de achizitii publice a comunei Cernătesti, judetul Buzău, pentru 
anul 2021. 

 Președintele de ședință: 

 Alte discutii, propuneri, nelamuriri? 
 Supun la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea strategiei anuale de 
achizitii publice a comunei Cernătesti, judetul Buzău, pentru anul 2021. 

 Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 
 Nr. voturi: pentru 11,  împotriva 2, abtineri 0. 

Presedintele de sedinta: Dacă nu mai sunt alte probleme de analizat, declar 
închisă sedinta extraordinară a Consiliului Local Cernătesti din data de 15.04.2021.  

 Va multumesc pentru participare! 

 
   Presedinte de sedintă,   Secretarul general al comunei Cernătesti,       
     Grigore Simion            Doru-Vasile Dumitrascu 


