
                                     R O M A N I A           
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SMEENI 

CONSILIUL LOCAL SMEENI 
  

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 

2020 al Spitalului de Boli Cronice Smeeni  
 

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

 
• referatul de aprobare al primarului comunei Smeeni, dl. Andrei Ion 

înregistrată la nr.9095/18.12.2020; 
• adresa de inaintare a Spitalului de Boli Cronice Smeeni  , înregistrat la 

nr.8839/07.12.2020;  
• avizul secretarului de comuna dat pe proiectul de hotărâre; 
• raportul de avizare pe fond al proiectului de hotărâre , emis de Comisia 

de specialitate a Consiliului Local Smeeni , nr.9097/18.12.2020; 
• prevederile Hotărârii nr. 25/2010 privind trecerea în subordinea 

Consiliului local Smeeni a unităţii sanitare “ Spitalul de Boli Cronice 
Smeeni, judeţul Buzău” ; 

• prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020 
• prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii , 

astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 48/2010 şi nr. 32/2011, 

• prevederile art. 19 alin.(1) lit. ”b” 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: 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1  Se aprobă    bugetului de venituri şi cheltuieli   pe anul 2020 
,al Spitalului de Boli Cronice Smeeni, judetul Buzău , prevăzut în anexa 1  , 
parte integranta din prezenta hotărâre . 

 
   Art. 2   Pentru asigurarea unei bune execuţii a bugetului pe anul 2020 
se împuterniceşte Primarul Comunei Smeeni, să opereze modificări în  
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bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Boli Cronice Smeeni, aprobat 
conform art.1, cu avizul prealabil al Consiliului de administraţie , la 
propunerea managerului unităţii sanitare.  

Art.3  Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei 
Smeeni şi managerul împreună cu directorul financiar contabil  al Spitalului 
de Boli Cronice Smeeni, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art.4 Impotriva prevederilor prezentei hotarari, persoanele 
nemultumite se pot adresa Instantei de contencios administrativ a 
Tribunalului Buzau in termen de 30 de zile de la comunicare.   

 
Art.5   Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului  

- Instituţiei Prefectului –Judeţului Buzău, 
- Primarului comunei , 
- Managerul Spitalului de Boli Cronice Smeeni,judeţul Buzău, 
- Compartiment contabilitate 

 
Preşedinte de şedinţă 

Consilier local 
Ghiveci Florentin 

 
 
 
 

         Contrasemnează ,  
                                                                                                 Secretar general UAT 
            Stănescu Anghel Luigi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.  60 , Smeeni - Buzău,18.12.2020  ; 
 
 Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta ordinară , 
din data de  18.12.2020 , cu respectarea prevederilor O.U.G. n.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un numar de 15  voturi „pentru”, 0  „împotrivă” , 0 „abţineri” din totalul 
de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi  la şedinţă  15.                         
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