
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SMEENI 

PRIMAR 
D I S P O Z I Ţ I A  nr.  12 

privind convocarea  Consiliului  local  al comunei Smeeni 

Primarul comunei Smeeni, judeţul Buzău, 
Având  in vedere:  

 -referatul  secretarului  comunei Smeeni, Stanescu Anghel Luigi inregistrat  
la  nr.438/22.01.2021 ;   
 -prevederile art.134 alin. (1) lit.a) din  O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 
administrativ ; 
În	 temeiul	 prevederilor	 art.	 155,	 alin.(1),	 lit.c)	 ,	 156	 alin.(1)	 şi	 art.196,	
alin.1,lit.(b)	din	O.U.G.	nr.57/03.07.2019	privind	Codul	administrativ	:	

D I S P U N E : 
Art. 1   Se convoacă în şedinţă ordinara,Consiliul local al comunei  Smeeni,  
judeţul   Buzău , JOI 28.01.2021, orele 16.00 ,în sala mică a Căminului 
Cultural   Smeeni,  cu  următoarele  proiecte pe ordinea de zi :  
                                         O R D I N E A    D E       Z I 
1.Proiect de hotărâre nr. 1 privind aprobarea sumelor utilizate din excedentul 
anilor anteriori   
                                               Iniţiator Andrei Ion 
 2.Proiect de hotarare nr. 2 privind  aprobarea schimbării temporare a destinației 
imobilului construcție Caminul de Nunți Smeeni în Centru de vaccinare 
împotriva Covid -19 

                                               Iniţiator Andrei Ion 
3. Proiect de hotarare nr.3 privind aprobarea închirierii  unui spațiu din imobilul 
cu destinația Clubul copiilor , proprietatea privată a Comunei Smeeni  şi 
aprobarea termenilor contractului de închiriere 
                                                 Iniţiator Andrei Ion 
 4.Proiect de hotarare nr.4  privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor 
imobile clădiri și teren aferent către Spitalul  de Boli Cronice Smeeni 

                                                 Iniţiator Andrei Ion 
5.Proiect de hotarare nr.5 privind aprobarea anularii  obligațiilor bugetare 
principale si accesorii restante la data de 31.12.2020,  inclusiv, datorate 
bugetului local până la data de 31.12.2015 ,de către contribuabilii aflati in stare 
de insolventa sau in stare de imposibilitate a achitarii obligațiilor fiscal-bugetare 
, de pe raza administrativ teritorială a comunei Smeeni 
                                                  Iniţiator Andrei Ion 
6. Proiect de hotarare nr.6 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită  a 
unui spațiu din imobilul cu destinația Clubul copiilor , proprietatea privată a 
Comunei Smeeni  şi aprobarea termenilor contractului de comodat 
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Iniţiator Andrei Ion 
7.Proiect de hotarare nr.7  cu privire la aprobarea implementării proiectului 
”Achizitie echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, 
echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele 
didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Smeeni, Judetul Buzău 

Iniţiator Andrei Ion 
8.Proiect de hotarare nr.8 privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a 
Proiectului (UIP) ”Achizitie echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, 
respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru 
elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Smeeni, 
Judetul Buzău”	

Iniţiator Andrei Ion 
 
 Art. 2  Cu   aducere  la  îndeplinire  a    prezentei   dispoziţii se   încredinţează   
d-nul Stanescu Anghel Luigi  , secretar  general U.A.T. Smeeni. 

 
 Art. 3   Prezenta  dispoziţie   se  aduce  la  cunoştinţă  publică    prin   afişare   şi  
se   comunică : -    Consilierilor   locali   ai  comunei Smeeni.  
                       -    Instituţiei  Prefectului - Judeţul  Buzău           
 
 
  Smeeni   22.01.2021 
 
 
 
 
 
 
 

P          Primar                                                             Avizează                                                                                                                                                                      
Ing. Ion Andrei                                            Secretar   general U.A.T. 

                                                                        Stănescu Anghel Luigi         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SMEENI 

I N V I T A T I E 
D- lui  Consilier local_____________________________ 

În  temeiul  prevederilor   dispozitiilor    art.134 alin. (1) lit.a)  din  O.U.G. 
nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, vă invităm sa participati la şedinţa  
ordinară  a Consiliului Local al comunei Smeeni, judeţul Buzău, convocat prin 
Dispozitia Primarului comunei Smeeni nr. 12/22.01.2021 , pentru Joi 28.01.2021, 
ora 16.00 , în sala Căminului Cultural  Smeeni , cu următoarea ordine de zi:                 
                                         O R D I N E A    D E       Z I 
                                         1.Proiect de hotărâre nr. 1 privind aprobarea 
sumelor utilizate din excedentul anilor anteriori   
                                               Iniţiator Andrei Ion 
 2.Proiect de hotarare nr. 2 privind  aprobarea schimbării temporare a destinației 
imobilului construcție Caminul de Nunți Smeeni în Centru de vaccinare 
împotriva Covid -19               Iniţiator Andrei Ion 
3. Proiect de hotarare nr.3 privind aprobarea  organizării concursului pentru 
ocuparea  a doua posturi  vacante din cadrul ștatului de funcții al  Spitalului de 
Boli Cronice Smeeni               Iniţiator Andrei Ion 
 4.Proiect de hotarare nr.4  privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor 
imobile clădiri și teren aferent către Spitalul  de Boli Cronice Smeeni 

                                                Iniţiator Andrei Ion 
5.Proiect de hotarare nr.5 privind aprobarea anularii  obligațiilor bugetare 
principale si accesorii restante la data de 31.12.2020,  inclusiv, datorate 
bugetului local până la data de 31.12.2015 ,de către contribuabilii aflati in stare 
de insolventa sau in stare de imposibilitate a achitarii obligațiilor fiscal-bugetare 
, de pe raza administrativ teritorială a comunei Smeeni 
                                              Iniţiator Andrei Ion 
6. Proiect de hotarare nr.6 privind aprobarea închirierii  unui spațiu din imobilul 
cu destinația Clubul copiilor , proprietatea privată a Comunei Smeeni  şi 
aprobarea termenilor contractului de închiriere 

Iniţiator Andrei Ion 
7.Proiect de hotarare nr.7  cu privire la aprobarea implementării proiectului 
”Achizitie echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, 
echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele 
didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Smeeni, Judetul Buzău 

Iniţiator Andrei Ion 
8.Proiect de hotarare nr.8 privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a 
Proiectului (UIP) ”Achizitie echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, 
respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru 
elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Smeeni, 
Judetul Buzău”																											Iniţiator Andrei Ion 

     
Proiectele de hotarari au fost inaintate  comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului  local Smeeni pentru emiterea avizelor consultative si depunerea 

amendamentelor dupa caz. 
 

SECRETAR GENERAL U.A.T. 
STĂNESCU ANGHEL LUIGI 

Data 22.01.2021 


