
R O M Â N I A 
JUDEȚUL  BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 
P R I M A R 

  
D I S P O Z I Ț I E   

privind  convocarea Consiliului Local al comunei Cernătesti 
 în ședința ordinară din 26 August 2021 

 
              Primarul  comunei Cernătești, județul Buzău; 

     În temeiul art. 133, alin. (1), art. 134, art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr.  
57/2019 privind Codul administrativ 

 
D I S P U N E : 

1. Art.1. (1)Se convoacă Consiliul local al comunei Cernătești în ședință ordinară  
pentru data de 26.08.2021, ora 15,00, la Sala de sedinte a primariei Cernătesti, din 
comuna Cernătești, jud. Buzău, cu respectarea măsurilor generale de prevenire a 
răspândirii COVID-19, desfăsurarea sedintei făcându-se cu respectarea regulilor de 
distantare socială, a măsurilor de preventie si sigurantă medicală. 

(2) Participantii la sedinta ordinară vor purta măsti de protectie pe care vor fi  
obligati să le folosească pe toată durata sedintei. 
 

Art.2. Ordinea de zi a sedintei va fi următoarea:  
 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, statului de funcții si 
numărului de personal ce aparțin aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cernătești, instituțiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local 
Cernătești; 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea nr. 3  a Programului 
anual al achizițiilor publice – anexa a Strategiei anuale a achizițiilor publice a 
comunei Cernătești , județul Buzău pentru anul 2021; 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea pentru anul școlar 2021 - 2022  a 
reprezentanților  Consiliului Local al comunei Cernătești, ca membrii în  Consiliul 
de administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității  în unitățile 
de învățământ preuniversitar de stat din comuna Cernătești; 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea HCL  nr. 22/2021 
privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului în care a 
functionat Scoala Zărnesti Slănic; 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea HCL 26/2021 privind 
înființarea Clubului Sportiv Stiința Cernătesti. 

6. Alte probleme ale activității curente. 
 

          Art.3. Secretarul general al UAT Cernătești, va transmite prezenta dispoziție Instituției 
Prefectului județul Buzău și persoanelor interesate. 
 

          
 
           PRIMAR,                                         Contrasemneaza pentru legalitate,                                         

            MÎRZEA PETRACHE                           Secretar general al  comunei Cernătesti     
                                                                       DORU VASILE DUMITRASCU   
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