
  R O M A N I A  
JUDEȚUL BUZĂU  

COMUNA CERNĂTESTI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERNĂTESTI 

 
  HOTĂRÂRE 

pentru validarea Dispozitiei primarului comunei Cernătesti nr. 
95/25.11.2021, privind stabilirea masurilor de protectie socială 

pentru consumatori vulnerabili de energie de la nivelul UAT 
Cernătesti 

 
 

Având în vedere temeiurile juridice: 
- Art. 15 alin. (2), art 120 alin. (1) si art. 121 alin. (1) din Constitutia  

României, republicată; 
- Legea nr. 226/2021  privind stabilirea măsurilor de protecție  

socială pentru consumatorul vulnerabil de energie; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1073/2021 pentru aprobarea 
Normelor  

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind 
stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul 
vulnerabil de energie 

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

- Dispozitiei primarului comunei Cernătesti nr. 95/25.11.2021, privind  
stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatori vulnerabili de 
energie de la nivelul UAT Cernatesti; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Cernătesti  
nr. 290/10.12.2021; 

- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul stare 
civila si  

asistenta socială nr. 291/10.12.2021; 
- Rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate, 
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 136 alin. 
(8),  

art. 196 alin (1), lit. a), art. 197 alin. (1) din OUG 57/2019 privind 
Codul  

Administrativ, cu modificările si completările ulterioare: 
 

Consiliul Local al Comunei Cernătești, judetul Buzău, adoptă 
prezenta 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă validarea Dispozitiei primarului comunei 
Cernătesti nr. 95/25.11.2021, privind stabilirea masurilor de protectie 
socială pentru consumatori vulnerabili de energie de la nivelul UAT 
Cernătesti. 

Art.2. Primarul comunei Cernătești, prin Compartimentul 
Stare civila si asistentă socială, va asigura aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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Art.3. Secretarul general al comunei Cernătesti va comunica 
prezenta  hotărâre persoanelor și autorităților interesate. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 56 /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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