
 
R O M Â N I A 

JUDEȚUL  BUZĂU 
COMUNA  CERNĂTEȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERNĂTETI 
 

H O T Ă R Â R E  
privind modificarea si completarea nr. 4 a Programului anual al achizițiilor publice – 

anexa a Strategiei anuale a achizițiilor publice a comunei Cernătești , județul Buzău 
pentru anul 2021, Anexa privind achizițiile directe 

 
 Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

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

b) Art. 3 si 4 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) Art. 11, alin. 2-6 si art. 12, alin. 1-6, art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului 
nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului –cadru din 
Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 

e) art.  129 alin. (2)  lit. b) coroborat cu alin  (4)  lit.  “a”  din  OUG nr. 
57/2019  privind  Codul administrativ; 

f) Hotărârea Consiliului Local nr.16/15.04.2021 privind aprobarea Strategiei 
anuale de achiziții publice a Comunei Cernătești, județul Buzău pentru anul 2021 ; 

g) Hotărârea Consiliului Local nr. 15/15.04.2021 privind aprobarea bugetului local 
de venituri si cheltuieli pentru anul 2021; 

h) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

i) 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; 

Luând act de: 
 Referatul de aprobare al primarului comunei Cernătești, înregistrat la nr. 
223/16.09.2021; 

- raportul Biroului financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe,  înregistrat 
cu nr. 224/16.09.2021 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Cernătești; 

 
În temeiul art. 196 alin (1), lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul  

Administrativ, 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  CERNĂTEȘTI, întrunit în ședință  ordinară în luna 

Septembrie  2021, adoptă prezenta hotărâre. 
 



Art.1. Se aprobă modificarea si completarea nr. 4 a Programului anual al achizițiilor 
publice – anexa a Strategiei anuale a achizițiilor publice a comunei Cernătești , județul Buzău 
pentru anul 2021, Anexa privind achizițiile directe,  conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Hotărârea Consiliului Local nr. 16/15.04.2021 privind aprobarea 
Strategiei anuale de achiziții publice a Comunei Cernătești, județul Buzău pentru 
anul 2021 se va modifica și completa în mod corespunzător. 

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Cernătești prin Biroul financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Cernătești, județul 
Buzău.  

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin grija 
secretarului general al comunei Cernătești, respectiv se comunică primarului 
comunei Cernătești, Biroul financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe, 
precum și Instituției Prefectului județului, Buzău, în vederea exercitării controlului 
cu privire la legalitate. 

 
 

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

 
 

 

 

 

 

Cernătesti,                        

 

 

 
                                    Nr. 43/30.09.2021 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Cernătesti în 

ședința ordinară din data de 30 Septembrie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139, 
alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu un număr de 11 voturi pentru, 0 abțineri și  0 vot împotrivă, din numărul total de 13 
consilieri în funcție și 11 consilieri prezenți la ședință. 

 


