
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  sedinta extraordinara  
a Consiliului Local al Comunei Cernatesti  

 
 
Având în vedere art. art. 134,  alin. (4),  lit. b) din OG 57/2019 privind 

Codul administrativ; 
În conformitate cu prevederile), art. 196 alin. (1) lit. b) și art.199 alin. (1) și 

alin. (2)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

                Primarul  comunei Cernătești, județul Buzău, 
 

D I S P U N E 
 

  Art.1. (1)Se convoacă Consiliul local al comunei Cernătești în ședință  
extraordinară,  pentru data de 24.09.2021, ora 10,00, 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 extraordinară 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 pentru modificarea H C L Cernătești  nr. 51/27.11.2020   
privind aprobarea obiectivului de investitii si implementării proiectului 
”Achizitionarea de echipamente de protectie medicală pentru unitătile de învătământ 
din comuna Cernătesti, judetul Buzău”. 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea  HCL Cernătesti nr. 52/27.11.2020 
privind aprobarea înfiintării Unitătii de Management a Proiectului ( UIP) 
”Achizitionarea de echipamente de protectie medicală pentru unitătile de învătământ 
din comuna Cernătesti, judetul Buzău. 

Art.3.  Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi însotite de referatele 
de aprobare ale acesteia se transmit comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Cernătesti în vederea dezbaterii si întocmirii avizelor. 

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâre se pot formula și depune 
amendamente în conditiile art. 134 alin. 5 lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ (pâna la sfarsitul sedintei). 

Art.5. Secretarul general al comunei Cernătesti, va transmite prezenta  
dispoziție Instituției Prefectului județul Buzău  și persoanelor interesate. 
 

             Primar,                                                              Contrasemnează pentru legalitate, 
      Petrache Mîrzea                                                   Secretar general al comunei Cernătesti 

                                                                              Dumitrascu Doru-Vasile                                   
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