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ROMÂNIA 

JUDETUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTEȘTI 

CONSILIUL LOCAL CERNĂTEȘTI     

 

 

          
 
Nr. 1610/05.05.2021 

       
 

PROCES  VERBAL 

încheiat cu ocazia sedinței ordinare a Consiliului Local al Comunei  
Cernătești din data de 29 Aprilie 2021 

 
          Anul 2021, luna Mai, ziua 05, în Primaria Cernătesti, a fost încheiat procesul 
verbal al sedintei ordinare, 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 
Delegat satesc Neamntu Nicolae, dupa care sunt inviti să semneze convocatorul. 

-  numarul de consilieri locali alesi - 13; 

  -  numarul de consilieri alesi, prezenti la sedinta ordinară din data de  
29.05.2021 -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  

ordinara, 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, prezinta procesele verbale ale 
sedintelor anterioare din data de 25 martie 2021 si 15 aprilie 2021. 

  

 Presedintelui de sedinta dl. Grigore Simion, ca sa fa co paranteza la procesele 
verbale ale sedintelor anterioare, prezentate de domnul secretar, va rog sa tineti 
cont de faptul ca au fost respectate prevederile codului administrativ si anume, 

sinteza dezbaterilor din sedintele consiliului local, precum si modul prin care isi 
exercita fiecare consilier locale se consemneaza. Nu este vorba de stenogramele 

sedintelor, va rog sa tineti cont de acest aspect. Se da citire art. 138 pct. 13 din OG 
57/2019 –Cod administrativ. Vă multumesc. 
 

Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 
 Nr. voturi: pentru 10,  împotriva 3 (Sercăianu Valerică, Leu Stefan Mădălin, 

Toader Nicu), abtineri 0. 
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 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. 38/23.04.2021, 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 ordinara pentru data de 29.04.2021, ora 15.00, 
desfășurată în Sala de sedinte a primăriei Cernătesti, având urmatoarele proiecte de 
hotarare, pe ordine de zi: 

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. 

 

Ordine a de zi este supusa aprobarii:  
 Nr. voturi: pentru 13,  împotriva 0, abtineri 0. 

Președintele de ședință: 
 Proiect de  hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 
fiscal 2022, cu rata inflației de 2,6%; 
 

 Propuneri, alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare? 
 Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 
 Nr. voturi: pentru 13,  împotriva 0, abtineri 0. 
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 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”; 
 

Propuneri, alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare? 
 Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 
 Nr. voturi: pentru 13,  împotriva 0, abtineri 0. 
 

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

2021; 

Propuneri, alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare? 

Consilerul local Leu Stefan Madalin la propune pe dl consilier Sercaianu Valerică. 
 Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 
 Nr. voturi: pentru 13,  împotriva 0, abtineri 0. 

 

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; 

 

Propuneri, alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare? 

 Dl. consilier Sercaianu Valerică propune ca voluntarii să primească suma de 
20 de lei în loc de 15 lei. 
 Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 

 Nr. voturi: pentru 13,  împotriva 0, abtineri 0. 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de întocmire și ținere la 

zi a registrului agricol, la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna 
Cernătesti, Județul Buzău; 
 

Propuneri, alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare? 
 Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 
 Nr. voturi: pentru 13,  împotriva 0, abtineri 0. 

 

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

 

Propuneri, alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare? 
 Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 
 Nr. voturi: pentru 13,  împotriva 0, abtineri 0. 

 
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”; 

 

Propuneri, alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare? 
 Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 
 Nr. voturi: pentru 13,  împotriva 0, abtineri 0. 

 
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 
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comunei Cernătesti pentru anul 2021; 

 

Propuneri, alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare? 
 Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 
 Nr. voturi: pentru 12,  împotriva 0, abtineri 1 (Nicolescu Ion). 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea nr. 1 a 
Programului anual al achizitiilor publice – anexa a Strategiei anuale 

a achizițiilor publice a comunei Cernătești , județul Buzău pentru 
anul 2021; 

 

Propuneri, alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare? 
 Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 
 Nr. voturi: pentru 12,  împotriva 0, abtineri 1(Nicolescu Ion). 

 
Probleme curente:  
 Secretarul general: avem doua solicitari pentru ajutor de înmormantare: 

Presedintele de sedinta: ajutorul de inmormantare este de 500 de lei pentru fiecare 
solicitare. 
Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 

 Nr. voturi: pentru 13,  împotriva 0, abtineri 0. 
Secretarul general: avem o solicitare pentru contractarea a unor suprafete de teren 

având destinatia pasune. Persoana care solicita se numeste  Margarit Elena 
Nicoleta. Aceasta doamna mai are concesionat de la noi o suprafata de teren pentru 
pasunat iar ce solicita acum este o suprafata de teren, in continuarea celei pe care o 

are. 
Secretarul general: Prin Dispozita primarului nr. 37/19.04.2021, s-a dispus un 

ajutor de urgenta în valoare de 300 lei pentru doamna  Tudorancea Maria. 
 Presedintele de sedinta: 
Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 

 Nr. voturi: pentru 13,  împotriva 0, abtineri 0. 
 
Presedintele de sedinta: 

Ate probleme. Spuneti... 
Consilier Sercaianu: Tinând cont de pandemie, sunt cetateni care vor sa participe la 

sedinta.  
Secretarul general: Trebuie sa tinem cont de spatiu. Daca se înscriu mai multi, in 
urma solicitarilor primite, ca urmare a propunerii dumneavoastra putem schimba 

locatia desfasurarii sedintei.  
Consilier Leu Stefan Madalin: Lucrez la un proiect de hotarare privind filmarea 
sedintelor. 

Consilier Nicolescu Ion: Sunt momente dificile în aceste zile privind aceasta 
pandemie, trebuie sa stimulam populatia sa mearga sa se vaccineze. 

 Presedintele de sedinta: Dacă nu mai sunt alte probleme de analizat, declar 
închisă sedinta ordinară a Consiliului Local Cernătesti din data de 29.04.2021.  

 Vă multumesc pentru participare! 
 

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


