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Nr. 58/04.09.2022 
                                                A N U N Ț    

 
  În conformitate cu dispozițiile art. 6 din legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică și ale prevederilor 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, în calitate de 
primar al comunei Cernătești, aduc la cunoștință publică faptul că pentru 
ședința de ordinara a Consiliului Local al comunei Cernătești din data de 
27.01.2022, ora 15.00, desefăsurată Sala d sedinte  din cadrul Primariei 
Cernatesti, , jud. Buzău, cu respectarea măsurilor generale de prevenire a 
răspândirii COVID-19, cu respectarea regulilor de distantare socială, a 
măsurilor de preventie si sigurantă medicală, vor fi promovate următoarele 
proiecte de hotărâri: 

1. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de iluminat public 
în Comuna Cernătesti. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului UAT Cernătesti, județul Buzău în Adunarea 
Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa 
voteze aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor mandate speciale 
reprezentantului comunei Cernătesti în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului cu sumele din 
TVA pentru finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de 
stat si, aprobarea utilizarii in anul 2022 a excedentului anual al 
bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 
2021,aprobarea listei de investitii a comunei Cernatesti, pe anul 
2022. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Strategiei anuale 
de achiziții publice a comunei Cernătești, județul Buzău, pentru 
anul 2022. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale 
Consiliului Local al Comunei Cernăteşti, judeţul Buzău. 

7. Proiect de hotărâre privind organizarea serviciului public de 
salubrizare şi pentru implementarea obligaţiilor prevăzute de 
OUG.92/2021 privind regimul deşeurilor şi de Legea nr.181/2020 
privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile, la 
nivelul U.A.T. comuna Cernăteşti, judeţul BUZĂU. 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei suprafețe de teren in 
vederea  

depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de 
construcții si demolări de pe raza comunei Cernăteşti, județul BUZĂU. 



9. Proiect de hotărâre privind instituirea unor puncte de colectare a 
deşeurilor pe raza comunei Cernăteşti, județul BUZĂU. 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei suprafețe de teren 
neproductiv in vederea depozitării temporare a deșeurilor 
biodegradabile provenite din grădini şi parcuri (deşeuri verzi), 
colectate separat de pe raza comunei CERNĂTEŞTI,  

județul BUZĂU. 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 4 din 

26.01.2017 privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi 
sistemului de salubrizare ale comunei Cernăteşti, judeţul Buzău către 
serviciul ”Serviciul Salubrizare Cernăteşti”, serviciu public de interes 
local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în 
subordinea Consiliului Local al comunei Cernăteşti, judeţul Buzău. 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor şi taxelor speciale 

pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare 
organizat la nivelul U.A.T. comuna Cernăteşti, judeţul BUZĂU. 

13. Alte probleme ale activitătii curente. 
 
Cu mult respect, 

 
 
 

PRIMARUL COMUNEI CERNĂTESTI, 
MÎRZEA PETRACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


