
ROMÂNIA 
COMUNA CERNĂTESTI 

 JUDEȚUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL CERNĂTESTI 

  
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea si completarea H.C.L 26/27.05.2021 privind 
înfiintarea clubului Sportiv Știinta Cernătesti 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) Art. 15 alin. (2), art 120 alin. (1) si art. 121 alin. (1) din Constitutia 
 României, republicată; 

b) Art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) Art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr.  
287/2006, republicat cu modificările si completările ulterioare; 

d) prevederile art. 3 alin. (2), art. 42 alin. (4), art. 43 alin. (4), art. 59,  art. 
71, art. 80, art. 81, art. 82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă 
privind elaborarea actelor normative, republicată; 

e) parcurgerea procedurii prevazute la art. 7 din Legea nr. 52/ 2003 privind  
transparenta decizionala in administratia publica; 

luând act de: 

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Cernătesti, nr. 201/17.08.2021; 
- Raportul de specialitate, prin care se arată necesitatea modificarii si completarii 

HCL 26/2021 privind infiintarea Clubului Sportiv Stiinta Cernătesti, nr. 
202/17.08.2021;  

- Avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cernătesti; 
- Adresa nr. 9206/30.07.2021 a Institutiei Prefectului, Judetul Buzău; 

 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. “a” 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare,  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEIC CERNĂTEȘTI, întrunit în ședință  

ordinară,  în data de 26.08.2021, adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.I. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul Anexei 

nr. 3 la H.C.L 26/27.05.2021 privind înfiintarea clubului Sportiv Știinta Cernătesti, 
în sensul că numărul total de posturi din Statul de functii, se modifică și se 
completează având  următorul cuprins: ”16,,  

 

 

Art. II. Se aprobă Satul de functii al Club Sportiv Stiinta Cernătesti, conform 
anexei care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 



Art.III. Celelalte prevederi ale HCL nr. 26/27.05.2021 privind înfiintarea  
Clubului Sportiv Stiinta Cernătesti, cu modificările si completarile ulterioare, rămân 
neschimbate. 

 
Art.IV. Primarul Comunei Cernătesti, prin aparatul de specialitate, va aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art.V. Comunicarea catre institutiile abilitate si persoanele interesate, se va 

face de catre Secretarul general al comunei  Cernătesti, în termenul prevazut de 
lege.  

 

      Presedinte de Sedintă,                      Contrasemneaza pentru legalitate, 
                 Consilier                                      Secretar general al comunei 
          Leu  Ștefan-Mădălin                            Dumitrascu Doru-Vasile 

 

Cernătesti,  

                          

 

 

 

       

 

Nr. 40/26.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Cernatesti în ședința din data de 

26.08.2021 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. 

 


