
  

 
R O M A N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTESTI 

PRIMAR 
                                             
                                              HOTĂRÂRE 

privind rectificarea nr. 3 a bugetului local al comunei Cernătesti 
pe anul 2021  

 
 

Având în vedere temeiurile juridice: 
- Legea 15 din 8 Martie 2021 privind bugetul local de stat pe anul 2021; 
-  prevederile H.C.L. nr. 15/2021 privind aprobarea bugetului local de 

venituri și cheltuieli al comunei Cernătești pentru anul 2021; 
-   prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind  finanțele  

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - 
- prevederile art.  129 alin. (2)  lit. b) coroborat cu alin  (4)  lit.  “a”  din  

OUG  57/2019  privind  Codul administrativ; 
- prevederile art. 19 si art 28 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului 

nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, anexei 
nr. 6 si a deciziei șefului administratiei al A.J.F.P. Buzau, nr. 8/15.09.2021, 
adresa  A.J.F.P. Buzau nr.82229/15.09.2021, înregistrată sub nr. 
3506/16.09.2021 la Primăria Cernătești, 

-  prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 992/2021 pentru 
alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, bugetului local al U.A.T. 
Cernătești, din județul Buzău, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a 
infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în 
anul 2021; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Analizând, 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Cernătesti nr. 

221/16.09.2021; 
- Raportul de specialitate întocmit de biroul financiar contabil, achiziții 

publice, impozite si taxe nr. 222/16.09.2021; 
-  Rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate; 
În temeiul art. 196 alin (1), lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul  

Administrativ: 
 

 
Consiliul Local al Comunei Cernătești, judetul Buzău, adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă rectificarea nr. 3 a bugetului local al comunei  

Cernătesti,  pe  anul  2021, conform Anexei nr. 1, care face parte 
integrantă la prezenta hotărâre. 

 
       Art.2. Primarul comunei Cernătești, prin Biroul financiar contabil, 
achizitii publice, impozite si taxe, din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cernătești va asigura aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 



  

 
 
 
Art.3. Secretarul general al comunei Cernătesti va comunica prezenta  

hotărâre persoanelor și autorităților interesate. 
 
        Presedinte de Sedintă,                      Contrasemneaza pentru legalitate, 
                 Consilier                                      Secretar general al comunei 
            Ștefan-Mădălin LEU                           Doru-Vasile DUMITRASCU 
 
 
 
 
 

Cernătesti,  

                                                 

 

 

 

 

 

 

Nr.  44/30.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

30.09.2021 cu respectarea prevederilor art 139 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
un număr de  11 voturi pentru,  0 abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total de 13 consiliei în funcție și  11 
consilieri prezenți la ședință. 
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