
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZAU 
COMUNA CERNĂTEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRARE 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri  în Comuna Cernătești, judetul Buzău” 
în vederea includerii și finantării investitiei prin Programul National de Investiții 

”Anghel Saligny" 
 
              Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- Art. 15 alin. (2), art 120 alin. (1) si art. 121 alin. (1) din Constitutia  
României, republicată; 
- Art. 3, art. 4  si art. 5 alin. (1) din Carta europeană a autonomiei locale,  
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997; 
- Art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr.  
287/2006, republicat cu modificările si completările ulterioare; 
- 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 tehnică legislativă privind 
elaborarea actelor normative, republicată; 
- art. 6 alin.(1) din anexa la Ordinul Ministrului nr.1333/21.09.2021 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor  
Ordonantei  de urgenta nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de 
Investitii Anghel Saligny,pentru categoriile de investitii prevazute la art.4 alin.(1)lit 
a)-d)din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.95/2021; 

        - adresa nr. 112793/22.09.2021 transmisă de Ministerul Dezvoltarii , 
Lucrarilor Publice si Administratiei; 

-  prevederile art. 44 alin (1)  din Legea finanţelor publice locale nr. 
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul 
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice; 

  - prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b), alin.(4) lit.a) si lit. f) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.7 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Luând act de : 
        - referatul de aprobare prezentat de domnul Petrache Mîrzea - primarul 
comunei Cernătești, înregistrat la numărul   240/25. 09.2021; 
        - raportul de specialitate, înregistrat la numărul  241/25.09.2021; 
        - avizele  Comisiilor de specialitate a Consiliului Local Cernătești; 
 
     In temeiul art. 139 alin. (3) lit.a) și art.196 alin. (1)din O.U.G. nr 57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
Consiliul Local al comunei CERNĂTEȘTI, judeţul Buzău, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiţii  
„Modernizare drumuri  în Comuna Cernătești, judetul Buzău” în vederea 
includerii și finantării investitiei prin Programul National de Investiții ”Anghel 
Saligny", conform anexei 1, parte integrantă la prezenta hotărâre.  
 

Art.2. Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții  
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„Modernizare drumuri  în Comuna Cernătești, judetul Buzău” în vederea 
includerii și finantării investitiei prin Programul National de Investiții ”Anghel 
Saligny", conform anexelor 2 și 3, parte integrantă la prezenta hotărâre.  

 
Art.3. Se împuternicește domnul Petrache Mîrzea, Primarul Comunei 

Cernătești, Judeţul Buzău, să semneze toate actele necesare si contractul de 
finantare în numele U.A.T. Comuna Cernătești. 

 
Art.4. Primarul comunei CERNĂTEȘTI, împreună cu aparatul de 

specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 
Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin grija 

secretarului general al comunei Cernătești, respectiv se comunică primarului 
comunei Cernătești, Ministerului Dezvoltării Lucrarilor Publice si 
Administratiei, 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. 47/21.10.2021 

 

 

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

ședința ordinară din data de 21 Octombrie 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    voturi pentru,   abțineri și   voturi împotrivă, din 
numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți la ședință. 
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