
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

  HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea bugetului  local si a listei de investitii  

pentru anul 2020  
 
 Consiliul local al comunei Năeni, Judeţul Buzău 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei Naeni inregistrata la nr. 
284/25.02.2020; 

- raportul compartimentului economic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, inregistrat la nr. 285/25.02.2020; 

- raportul de avizare a Comisiei de specialitate a Consiliului local, inregistrat la nr. 
286/25.02.2020; 

- 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 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 bugetul local initial pentru anul 2020, 
astfel:  

- venituri totale – 9.633.000 lei 
▪ venituri proprii – 446.900 lei 
▪ estimare cote defalcate din impozitul pe venit – 355.000 lei 
▪ cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetului local – 210.000 lei 
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▪ sume repartizate din fondul la dispozitia consiliului judetean 
– 285.000 

▪ sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunei – 220.000 lei 

▪ sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local – 
935.000 lei 

▪ subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii – 
70.000 lei 

▪ sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor 
– 54.000 lei 

▪ finantarea Programului National de Dezvoltare Locala – 
6.628.100 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 primite in contul platilor efectuate in anii anteriori – 
280.000 lei 
 

- cheltuieli totale – 9.633.000 lei 
▪ administraţie locală – 1.244.000 lei 

• cheltuieli de personal – 911.000 lei 
• cheltuieli bunuri si servicii – 270.000 lei 
• asociatii si fundatii – 63.000 lei 

▪ alte servicii publice generale – 70.200  lei 
• alte servicii publice generale (alegeri locale 2020) – 

70.200 lei 
▪ învăţământ – 263.700 lei 

• cheltuieli bunuri si servicii – 120.700 lei 
• asistenta sociala – 13.000 lei 
• burse – 10.000 lei 
• constructii – centrala si imprejmuire gradinita Naeni – 

120.000 lei 
▪ sanatate – 70.000 lei 

• cheltuieli de personal – 70.000 lei 
▪ cultură –225.000 lei 

• cheltuieli de personal – 55.000 lei 
• cheltuieli bunuri si servicii – 70.000 lei 
• sustinerea cultelor – 100.000 lei 

▪ asistenţă socială – 241.000 lei 
• indemnizatii insotitori – 211.000 lei 
• ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne – 23.000 lei 



• ajutoare de urgenta – 7.000 lei 
▪ dezvoltare publica locala – 372.000 lei 

• cheltuieli de personal – 84.000 lei 
• cheltuieli bunuri si servicii – 288.000 lei 

▪ drumuri si poduri – 7.147.100 lei 
• reparatii curente – 149.100  lei 
• modernizare drumuri satesti – 2 drumuri – 219.000 lei 
• constructii – 6.779.000 lei 

 
Art. 2  Se aproba lista de investitii pentru anul 2020 prevazuta in anexa 

la prezenta hotarare. 
 
Art. 3 Primarul comunei impreuna cu compartimentul contabilitate vor 

duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 
Art. 4 Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică şi va 

transmite instituţiilor interesate prevederile prezentei hotărâri. 
 
Nr. 5 
NĂENI, 27 februarie 2020 

 
 

  PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                   COMAN RODICA 

 
 

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. 

 


