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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
  HOTĂRÂRE 

privind rectificarea  a V – a a bugetului local  
si a listei de investitii pentru anul 2020 

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

- referatul de aprobare al primarului comunei Naeni, inregistrata la nr. 
1860/18.12.2020 

- raportul compartimentului economic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, inregistrat la nr. 1852/ 17.12.2020; 

- raportul de avizare a Comisiei de specialitate a Consiliului local, inregistrat la nr. 
1861/18.12.2020;  

- prevederile art. 39, alin. 2 si art. 50 din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice, 
actualizata; 

- prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pentru anul 2020; 
- 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 V-a a bugetului local, pentru 
anul 2020, astfel:  

 
- venituri totale – 11.780.000 lei 

 venituri proprii – 448.000 lei 
 estimare cote defalcate din impozitul pe venit – 354.000 lei 
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 cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetului local – 202.000 lei 

 sume repartizate din fondul constituit la nivelul consiliului 
judetean – 285.000 lei 

 sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunei – 272.000 lei 

 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local – 
1.764.000 lei 

 subventii primite de la fondul de interventie – 1.000.000 lei 
 subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 

locuintei cu lemne – 6.000 lei 
 subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii – 

66.500 lei 
 finantarea Programului National de Dezvoltare Locala – 

6.884.500 lei 
 sume alocate din bugetul ANCPI  pentru finantarea lucrarilor 

de inregistrare sistematica din cadrul Programului National 
de cadastru si carte funciara – 149.000 lei  

 sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor 
– 54.000 lei 

 subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene 
pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate – 15.000 lei 

 sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori – 
280.000 lei 
 

- cheltuieli totale – 11.780.000 lei 
 administraţie locală – 1.685.200 mii lei 

– cheltuieli de personal – 871.000 lei 
– cheltuieli bunuri si servicii – 677.200 lei 
– asociatii si fundatii – 68.500 lei 
– cheltuieli de capital – 53.500 leo 

 alte servicii publice generale – 21.800 lei 
– alegeri locale 2020 – 21.800 

 învăţământ – 789.700 lei 
– cheltuieli bunuri si servicii – 317.700 lei 
– asistenta sociala – 17.000 lei 
– centrala scoala Fintesti – 45.000 lei 
– constructii – grup sanitar, realizare acoperis – 410.000 

lei 
 sanatate – 66.500 lei 

– cheltuieli de personal – 66.500 lei 
 cultură –253.000 lei 

– cheltuieli de personal – 46.000 lei 
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– cheltuieli bunuri si servicii – 35.000 lei 
– sustinerea cultelor – 112.000 lei 
– dotare camine culturale Naeni si Fintesti – 60.000 lei 

 asistenţă socială – 256.000 lei 
– indemnizatii insotitori – 220.000 lei 
– ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne – 29.000 lei 
– ajutoare de urgenta – 7.000 lei 

 dezvoltare publica locala – 528.700 lei 
– cheltuieli de personal – 77.000 lei 
– cheltuieli bunuri si servicii – 451.700 lei 

 salubritate – 248.000 lei 
– cheltuieli de bunuri si servicii – 48.000 lei 
– cheltuieli de capital – 200.000 lei 

 drumuri si poduri – 7.946.100 lei 
– reparatii curente – 1.061.600  lei 
– constructii – 6.884.500 lei 

 
Art. 2  Primarul comunei impreuna cu compartimentul contabilitate si 

compartimentul achizitii publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 
Art.3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre 

instituţiilor şi autorităţilor interesate si va publica pe site-ul 
www.primarianaeni.ro.  

 

Nr. 38 
NĂENI, 21 decembrie 2020 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                  APOSTOL MARIAN 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 
Jr. MIHĂILĂ DANIEL 

 
 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Naeni, cu respectarea 
prevederilor art. 139, alin. (3), lit. i), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi pentru, 0 abţineri și 0 voturi 
împotrivă, din numărul total de 11 consilieri în funcţie și 11 consilieri prezenţi la ședinţă. 

http://www.primarianaeni.ro/

