
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SMEENI 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  rectificarii   bugetului propriu al 
comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 2020  

 
Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău, 
        Având în vedere : 

• referatul de aprobare al primarului comunei Smeeni dl. Andrei Ion, 
înregistrat la nr.5244/23.07.2020; 

• avizul secretarului general al comunei Smeeni, d-l Stanescu Anghel 
Luigi dat pe proiectul de hotarare; 

• raportul referentului de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, înregistrat  la nr.5245/23.07.2020; 

• raportul de avizare pe fond al proiectului de hotărâre emis de 
Comisia de specialitate a Consiliului Local Smeeni înregistrat la nr. 
5246/23.07.2020. 

• adresa Ministerului Lucrarilor Publice ,Dezvoltarii si Administratiei 
, nr.5177/22.07.2020 , prin care se comunica suma alocata UAT 
Smeeni pentru obiectivul de investitii ”Înfiinţare reţele de canalizare 
şi staţie de epurare în satele Albeşti , Călţuna , Udaţi-Mânzu şi 
Udaţi-Lucieni ”; 

• Hotărârea Consililului  local Smeeni nr.29/2020 privind acordarea 
primei de instalare medicului Solcan Sabina Alexandra din cadrul 
Spitalului de Boli Cronice Smeeni; 

• prevederile   Legii nr.5/2020 ,a bugetului de stat pe anul 2020; 
• prevederile H.C.L. Smeeni nr.2/2020 privind aprobarea bugetului 

local al comunei Smeeni pe anul 2020, rectificat; 
• prevederile art.19 alin (1) lit. a),  art. 20 alin (1) lit. a)  art.39 alin (6) 
şi art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare;  

• din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

  
        În temeiul art. 129 alin. ( 4 ) lit.”a”, alin (14) , art. 134 alin (1) 
lit.”a” ,ale art. 139 coroborat cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. ‚’’a’’  
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ:                 

HOTĂRĂŞTE 

        Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului propriu al comunei Smeeni, 
judeţul Buzău, pe anul 2020 detaliat la venituri pe surse iar la cheltuieli  
pe destinaţii, potrivit anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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        Art.2 Primarul comunei Smeeni, judeţul Buzău va asigura 
executarea prezentei hotărâri prin compartimentul contabilitate din 
cadrul Primăriei comunei Smeeni,judeţul Buzău. 
               

Art.3 Secretarul comunei va asigura  aducerea la cunoştinţă 
publica a prevederilor prezentei hotărâri prin publicare pe site si afişare, 
precum si transmiterea hotărârii , autorităţilor si instituţiilor interesate    

 (Instituţiei Prefectului - judeţul Buzău , Primarului comunei, 
Compartiment contabilitate, Unitatea de trezorerie)  . 
												        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Președinte de ședință                      Contrasemneaza 
                        Consilier local           Secretar general U.A.T. 
                         Alion Adrian                          Stănescu Anghel Luigi 

 
 
 
 
 
        Nr.  31  din  31.07.2020, com. SMEENI,jud.BUZAU 

Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din data 
de  31.07.2020 , cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.57/2020 privind Codul 
administrativ, cu un numar de  13  voturi „pentru”, 0  „împotrivă” , 0   „abţineri” din 
totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi  la şedinţă 13     . 
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