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ROMANIA 
COMUNA CERNĂTEȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERNĂTEȘTI 
JUDETUL BUZĂU 

 
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 

 
 Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 138 alin.(1) și alin.(4) din 
Constituția României, republicată;  

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

d) art. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (1), (3), (4) și (6), precum și art. 41-42 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare,  

e) HG 907/20016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

 Având în vedere: 
1. Ordonanța de Urgență nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru 

alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de 
prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul 
riscului de infecție cu coronavirus SARS-Cov-2 

2. Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 al Președintelui României privind instituirea 
stării de urgenţă pe teritoriul României; 

3. Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020 al Președintelui României privind prelungirea 
stării de urgență pe teritoriul României; 

4. Ordonanța de Urgență nr. 11 din 4 februarie 2020 privind stocurile de urgenţă 
medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei; 

5. Ordonanța de Urgență nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de 
sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului 
COVID-19, pe perioada stării de urgență; 

6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29^3 
alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 
precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene 
în contextul răspândirii COVID-19; 

7. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru 
digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene 
structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014 – 2020; 
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8. REGULAMENTUL (UE) 2020/460 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 
1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite 
măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale 
statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia 
de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus); 

9. REGULAMENTUL (UE) 2020/558 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 
1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de 
asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și 
de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19; 

10. Comunicarea CE (2020/C 108 I/01) Orientările Comisiei Europene pentru 
utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza 
COVID-19; 

Ținând cont de: 

- GHIDUL SOLICITANTULUI privind accesarea fondurilor europene 
nerambursabile conform Axa Prioritară 9 “Protejarea sănătății populației în 
contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, prin prioritatea de investiții 9a 
“Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile 
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de comunități”, Obiectivul Specific 9.1 “Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19”; 
- Referatul de aprobare nr. 217/22.09.2021 al primarului Comunei Cernătesti; 
 - Raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Cernătesti, înregistrat sub nr. 218/22.09.2021;  
- Rapoartele de avizare, ale comisiilor pe cele trei domenii de activitate din cadrul 
Consiliului Local al Comunei Cernătesti; 
- Hotărârea Consiliului Local Cernătesti nr. 51 din 27.11.2020 prin care se aprobă 
întocmirea documentatiei reprezentand Documentatia tehnico-economica pentru 
proiectul ce are ca obiect ”Achizitionarea de echipamente de protectie 
medicala pentru unitatile de invatamant din comuna Cernatesti, judetul 
Buzau” în vederea accesării de fonduri europene din FEDR prin Programul 
Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 “Protejarea sănătății 
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, prin prioritatea de 
investiții 9a “Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce 
privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea 
accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la 
serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul Specific 9.1 
“Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” 
 - prevederile art. 286 alin. 4 și 287 lit. b și în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. 1 lit. 
a) și art. 197 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;-     
prevederile art. 136 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 
- parcurgerea procedurii prevazute la art.7 din legea 52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica  
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          în temeiul prevederilor art. 136, art. 286 alin. 4 și 287 lit. b și în temeiul 
dispoziţiilor art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 197 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 

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

în conformitate cu prevederile art. 59 Legii nr. 24/ 2000 privind normele 
de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată cu modificările si 
completările ulterioare; 

-   prevederile art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                         

 
Consiliul Local al Comunei Cernătești, judetul Buzău, întrunit în sedintă 

extraordinară la data de 24.09.2021, conform prevederilor art. 134 alin. (3) lit. 
b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E   

         Art.I. Articolul 2 din HCL 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”, se modifică si va avea următorul cuprins: 

”Art.2. Persoanele desemnate ca membrii Unitatii de Management a Proiectului 
(UIP) cu tema: ” Achizitionarea de echipamente de protectie medicală pentru unitătile 
de învătământ din comuna Cernătesti, judetul Buzău”, sunt: 

Doamna Mirica Irina, în calitate de MANAGER PROIECT 
Doamna Caloian Stela, în calitate de RESPONSABIL FINANCIAR  
Doamna Dinu Daniela-Florentina, în calitate de RESPONSABIL DE ACHIZITII” 
Art.II. Celelalte articole din cuprinsul HCL 52/27.11.2020, rămân neschimbate 
Art.III. Prezenta hotărâre intră în vigoare si se comunică potrivit 

prevederilor art. 197, 198 si 199 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, primarului si secretarului general al Comunei Cernătesti, biroului 
financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe și Instituţiei Prefectului 
judeţului Buzău, în vederea verificării legalității. 

   Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunostintă publică prin afisare. 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   

    Ștefan-Mădălin LEU                                 Contrasemnează pentru legalitate, 

                                              SECRETAR GENERAL  al COMUNEI                                                                                                

                                 Doru-Vasile DUMITRAȘCU  

 

    Nr. 42/24.09.2021 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Cernătesti în sedinta  extraordinară 
din data de 24.09.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (4) din O. U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 13 consilieri în functie si 13 consilieri prezenți la sedintă. 

 


