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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
  HOTĂRÂRE 

privind rectificarea  a II-a a bugetului local  
pentru anul 2019 

 
 Consiliul local al comunei Năeni, Judeţul Buzău 
 Având în vedere: 

- adresa nr. 79011/28.08.2019 a Agentiei Naationale de Administrare Fiscala, 
filiala Buzau; 

- expunerea de motive a primarului comunei Naeni, inregistrata la nr. 
1452/27.09.2019 

- raportul compartimentului economic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, inregistrat la nr. 1453/ 27.09.2019; 

- raportul de avizare a Comisiei de specialitate a Consiliului local, inregistrat la nr. 
1454/27.09.2019;  

- prevederile art. 39, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice, 
actualizata; 

- prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pentru anul 2019; 
- prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), art. 196 

alin.(1) lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 Pe data prezentei se aprobă rectificarea a II-a a bugetului local 
pentru anul 2019, astfel : 
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- venituri totale – 13.557.000 lei 
 venituri proprii – 376.502 lei 
 estimare cote defalcate din impozitul pe venit – 291.000 lei 
 cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetului local – 180.000 lei 
 sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunei – 300.000 lei 
 sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunei – 139.000 lei 
 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local – 

1.103.000 lei 
 subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii – 

69.000 lei 
 program finantat prin FEADR (PNDR 2014-2020) – 327.498 

lei 
 finantarea Programului National de Dezvoltare Locala – 

10.488.000 lei 
 sume alocate din bugetul ANCPI  pentru finantarea lucrarilor 

de inregistrare sistematica din cadrul Programului National de 
cadastru si carte funciara – 160.000 lei 

 subventii pentru finantarea cheltuielilor de capital pentru 
unitatile de invatamant – 123.000 lei 
 

- cheltuieli totale – 13.557.000 lei 
 administraţie locală – 1.331.300 mii lei 

– cheltuieli de personal – 889.000 lei 
– cheltuieli bunuri si servicii – 397.300 lei 
– asociatii si fundatii – 45.000 lei 

 Ordine publica si siguranta nationala – masini, 
echipamente si mijloace de transport – 341.000 lei 

 învăţământ – 262.000 lei 
– cheltuieli bunuri si servicii – 129.000 lei 
– asistenta sociala – 10.000 lei 
– constructii grup sanitar interior Scoala Fintesti – 

123.000 lei 
 sanatate – 69.000 lei 

– cheltuieli de personal – 69.000 lei 
 cultură – 78.000 lei 

– cheltuieli de personal – 45.000 lei 
– cheltuieli bunuri si servicii – 33.000 lei 

 asistenţă socială – 208.000 lei 
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– indemnizatii insotitori – 171.000 lei 
– ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne – 30.000 lei 
– ajutoare de urgenta – 7.000 lei 

 dezvoltare publica locala – 513.500 lei 
– cheltuieli de personal – 70.000 lei 
– cheltuieli bunuri si servicii – 443.500 lei 

 drumuri si poduri – 10.754.200 lei 
– reparatii curente – 266.200  lei 
– constructii – 10.488.000 lei 

 

 
Art.2  Se aproba modificarea listei de investitii, anexa la prezenta 

hotarare. Departamentul contabilitate va duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 

 
Art.3 Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă publică şi va transmite 

instituţiilor interesate prevederile prezentei hotărâri. 
 

Nr. 24 
NĂENI, 30 septembrie 2019 

 

 
  PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                              BURDUCEA MIRCEA 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 
Jr. MIHĂILĂ DANIEL 

 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată conform prevederilor art. 139 alin. 1) cu un număr de 9 voturi 
pentru, 0 impotriva si 0 abtineri. 


