
R O M Â N I A  
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL  

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei 

Cernăteşti, județul Buzău, pentru anul 2022 
 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului comunei Cernăteşti înregistrat 

sub nr. 286/06.12.2021 prin care propune  aprobarea strategiei anuale de 
achiziții publice a comunei Cernăteşti pentru anul 2022, având în vedere 
modificările legislative în ceea ce priveşte achizițiile publice; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 
287/06.12.2021, întocmit de către d-na Dinu Florentina Daniela, consilier 
achizitii publice, în cadrul Biroului financiar contabil, achizitii publice, 
impozite si taxe; 

- rapoartele de  avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al comunei Cernătești; 

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

-   Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
-  art.11 alin. (2), (3), (4) şi (6), art.12 şi ale art.13 din H.G. nr. 

395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/ 
acord-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ale 
Ordinului ANAP nr 281/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în seama prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 
privind transparenta decizională în administrația publică, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 129, alin. (2) coroborat cu 
alin. (4), lit. e), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. a) şi art.196, alin. (1), lit. a) 
din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
 

Consiliul Local al comunei Cernătesti HOTĂRĂȘTE 
 

    Art.1. Se aprobă Strategia anuală de achiziții publice a 
comunei Cernăteşti, județul Buzău, pentru anul 2022, conform 
Anexelor 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
   Art.2. Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau 
completări ulterioare în cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, 
modificări/completări care se aprobă de către conducătorul autorităţii 
contractante, fiind condiționată de identificarea surselor de finanțare. 

 
Art.3. Se împuterniceşte domnul Mîrzea Petrache, primarul comunei 

Cernăteşti, să numească, prin dispoziție, comisia de evaluare a ofertelor 
pentru fiecare achiziție publică în parte. 
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 Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința 
domnul primar, Mîrzea Petrache și Biroul financiar contabil, achiziții publice, 
impozite si taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cernăteşti . 

 
Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştință publică, respectiv se 

comunică Primarului comunei Cernăteşti, celor nominalizați cu ducerea la 
îndeplinire şi se comunică Instituției Prefectului județului Buzău în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 
             Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează pentru legalitate, 
                 Dobre Adina                           Secretar general al comunei Cernatesti 
                                                                           Doru-Vasile Dumitrascu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.54 /16.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al comunei Cernătești în ședință 
ordinara din data de 16.12.2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.G 
57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr de: 12 voturi ,,pentru,,;  0 voturi 
,,împotrivă,,;  0  ,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri locali 
prezenți la ședință. 
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