
R O M A N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SMEENI 

CONSILIUL LOCAL SMEENI 
 

H O T Ă R Â R E  
privind alocarea unei sume Liceului Tehnologic Agricol Smeeni și Școlii Gimnaziale 

Smeeni  
Având în vedere : 

• referatul  primarului comunei Smeeni dl Ing. Andrei Ion și înregistrat  la 
nr.5250/23.07.2020  ; 

• raportul compartimentului Buget -Contabilitate din cadrul Primariei comunei 
Smeeni, înregistrat sub nr.5251/23.07.2020 ; 

• cererile nr.3340/06.05.2020  și  nr.3310/05.05.2020; 
• avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Smeeni  

nr.5252/23.07.2020 ; 
• prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
• având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011, a Educaţiei Naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• prevederile O.U.G. nr.57/2020 privind Codul administrativ; 
• prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 ,  nr.5/2020; 
• prevederile HCL nr. 2/2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Smeeni, 
pe anul 2020; 

  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:                 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1. Se aprobă acordarea sumei 1000 lei/lunar Liceului Tehnologic Agricol 

Smeeni și 1000 lei/lunar Școlii Gimnaziale Smeeni, instituții de învățământ  
aflată în subordinea Consiliului local Smeeni în vederea implementării 
Platformei Adservio . 

Art.2. Sumele acordate vor fi achitate din bugetul local al comunei Smeeni 
prin documente justificative . 

Art.3. Primarul comunei Smeeni  prin compartimentul contabilitate va aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .  

Art.4  Împotriva prevederilor prezentei hotărâri, persoanele nemulțumite se 
pot adresa Instanței de contencios administrativ a Tribunalului Buzău în 
termen de 30 de zile de la comunicare.   

Art.5  Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului : 
- Instituţiei Prefectului –Judeţului Buzău, 
- Primarului comunei Smeeni, 
- Compartiment contabilitate 

                        -   Liceului Tehnologic Agricol Smeeni 
   -   Școlii Gimnaziale Smeeni   
 
                                                                            Contrasemnează 

             Presedinte de sedinta, Secretarul comunei, 
           Consilier local   Stănescu Anghel-Luigi 

       Alion Adrian 
Smeeni 
Nr.33 din 31.07.2020 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Smeeni în şedinţa din data de .31.07.2020, cu 
respectarea prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un nr de 13   voturi pentru,    0 
abţineri şi 0 voturi contra, din numarul total de 15 consilieri în funcţie şi   consilieri prezenţi la şedinţă 13  .  


