
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  convocarea Consiliului Local al Comunei Cernatesti, sedinta ordinară, 
 în data de 16 Decembrie 2021  

 

     În temeiul art. 133, alin. (1), art. 134, art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr.  
        57/2019 privind Codul administrativ 
                Primarul  comunei Cernătești, județul Buzău, 

Primarul comunei Cernătesti D I S P U N E 
  Art.1. (1) Se convoacă Consiliul local al comunei Cernătești în ședință  

ordinară, pentru data de 16.12.2021, ora 15.00, la Căminul Cultural din Satul 
Aldeni, 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) Sedinta ordinară Consiliu Local al comunei Cernătesti se va desfăsura în 

limita locurilor disponibile și a reglementarilor privind prelungirea stării de alertă 
pe teritoriul României, precum si combaterea efectelor pandemiei de Covid-191, 
coroborat cu art. 106, art. 138, art. 141 din  O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările si completarile ulterioare. 
(3) Participantii la sedinta ordinară vor purta măsti de protectie pe care vor fi 

obligati să le folosească pe toată durata sedintei. 

Art.2. Ordinea de zi a ședintei va fi următoarea:  
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a 

       comunei Cernăteşti, județul Buzău, pentru anul 2022. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr. 6 a bugetului local al 

                    comunei Cernătesti pe anul 2021. 

3. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispozitiei primarului comunei Cernătesti  
nr. 95/25.11.2021, privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru 

consumatori vulnerabili de energie de la nivelul UAT Cernătesti.  
4. Proiect de hotărâre privind finanțarea complementară, din bugetul local al UAT  

Cernătești, județul Buzău, a Școlii Gimnaziale Cernătești pentru acordarea unor 

burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social categorilor de elevi, care 
frecventează  cursurile acestei școli, pentru anul școlar 2021-2022. 
5. Alte probleme ale activitătii curente. 

Art.3.  Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi însotite de referatele 
de aprobare ale acestora se transmit în format electronic, prin aplicatia WhatsApp, 

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 sfârsitul 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                                   
                                                   

 
Nr. 102/10.12.2021 


