
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

  HOTĂRÂRE 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli  

ale Unitatii Administrativ Teritoriale Naeni 

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

- referatul de aprobare al primarului comunei Naeni inregistrat la nr. 
747/20.04.2021; 

- raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, inregistrat la nr. 748/20.04.2021; 

- raportul de avizare a Comisiei de specialitate a Consiliului local, inregistrat la nr. 
749/20.04.2021; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile 
publice, cu modificariel si completarile ulterioare; 

- Prevederile Ordonantei de Guvern nr. 16/2018 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele 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  Se aproba normativele de cheltuieli ale Unitatii Administrativ Teritoriale ale 

comunei Naeni, conform anexei 1 si anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
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Art. 2  Primarul comunei impreuna cu compartimentul contabilitate vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 

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

instituţiilor interesate prevederile prezentei hotărâri. 

 
Nr. 14 
NĂENI, 21 aprilie 2021 

 

 
  PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                      BELET IONEL 
 

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. 

 


