
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea alocări sumei de 110.000 Ron de la bugetul local  
pentru achizitionarea unui numar de 210 tablete necesare elevilor scolilor din comuna 

Naeni si a sumei necesare pentru plata abonamentelor de internet  

 
 

 Consiliul local Năeni; 
 Având în vedere : 

- referatul de aprobare al primarului comunei Naeni, inregistrata la nr. 
1333/18.09.2020 

- raportul compartimentului economic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, inregistrat la nr. 1334/ 18.09.2020; 

- raportul de avizare a Comisiei de specialitate a Consiliului local, inregistrat la nr. 
1335/18.09.2020;  

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

- prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pentru anul 2020; 
- Hotararea Consiliului Local Naeni nr. 5/27.02.2020 privind aprobarea bugetului 

local pentru anul 2020, cu modificarile ulterioare; 
- prevederile O.U.G. nr. 63/2010 de modificare si completare a Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale; 
- 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, 

 
 
 



HOTĂRĂŞTE, 
 

 Art. 1  (1) Se aprobă alocarea sumei de 110.000 Ron de la bugetul local, in vederea 
achizitionarii unui numar de 210 tablete pentru elevii de la scolile din comuna Naeni. Aceste 
tablete se vor acorda cu titlu gratuit in vederea participarii la cursurile online organizate in 
acest fel de Ministerul Educatiei, din cauza starii de alerta si in vederea limitarii cu virusul 
SARS – COV2. 

 (2) Se aproba alocarea sumei necesare de la bugetul local pentru plata 
abonamentelor de internet necesare folosirii acestora.  
 

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

 
Nr. 28 
NĂENI, 21 SEPTEMBRIE 2020  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

DRAGOI ILIE 
 
 

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 10 voturi pentru, 0 abţineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total 

de 11 consilieri în funcţie și 10 consilieri prezenţi la ședinţă. 
 

http://www.primarianaeni.ro/

