
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SMEENI 

PRIMAR 
D I S P O Z I Ţ I A  nr.  166 

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.5146/21.05.2021 ;   
 -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 ,Luni 31.05.2021, 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. 30 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
legate de proiectul „EXTINDERE ȘI ECHIPARE AMBULATORIU 
SPITAL DE BOLI CRONICE COMUNA SMEENI JUDEȚUL BUZĂU” 
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea 
de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.2, Operațiunea B, Apelul de proiecte 
nr. POR/266/8/1 

Inițiator Primar 
Andrei Ion 

2.Proiect de hotărâre nr. 31 privind scoaterea la licitație publică, în vederea 
închirierii  unui imobil teren situat  în Târgul săptămânal  Smeeni , comuna 
Smeeni pentru înființarea unui spațiu comercial  

Inițiator Primar 
Andrei Ion 

3.Proiect de hotărâre nr. 32 privind scoaterea la licitație publică, în vederea 
închirierii, a unui imobil teren situat  în Târgul săptămânal Smeeni , 
comuna Smeeni pentru înființarea unei spălătorii auto 

Inițiator Primar 
Andrei Ion 

4.Proiect de hotărâre nr. 33 privind scoaterea la licitație publică, în vederea 
închirierii, a unui imobil teren situat  în  Târgul  săptămânal Smeeni , 
comuna Smeeni , pentru înființarea unui centru de comercializare a 
materialului lemnos de foc 

 

DISPOZIŢIE  PRIMAR 2021 

 



Inițiator Primar 
Andrei Ion 

5.Proiect de hotărâre nr. 34 pentru modificarea și  completarea H.C.L. 
Smeeni nr.4 din 28.01.2021 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor 
imobile clădiri și teren aferent către Spitalul  de Boli Cronice Smeeni 

Inițiator Primar 
Andrei Ion 

6.Proiect de hotărâre nr. 35  privind aprobarea  ștatului de funcţii al 
Spitalului de Boli cronice Smeeni  

Inițiator Primar 
Andrei Ion 

7.Proiect de hotărâre nr. 36  privind înfiinţarea și stabilirea taxei speciale de 
rebranșare la sistemul public de alimentare cu apă al comunei Smeeni 

Inițiator Primar 
Andrei Ion 

8. Proiect de hotărâre nr. 36   privind completarea Planului de achiziții pentru 
anul 2021 al comunei Smeeni și aprobarea achiziţionării unui  imobil cladire 
corp principal , anexă  și  teren intravilan aferent ,in vederea înfiinţării unei 
creșe  în sat Smeeni, comuna Smeeni 

 
 9.Diverse. 
  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   21.05.2020 
 

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. 111/02.04.2021 , pentru LUNI 
31.05.2021, ora 16.00 , în Sala mică a Căminului Cultural  Smeeni , cu 
următoarea ordine de zi:                 
                                         O R D I N E A    D E       Z I 
1.Proiect de hotărâre nr. 30 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 

legate de proiectul „EXTINDERE ȘI ECHIPARE AMBULATORIU 

SPITAL DE BOLI CRONICE COMUNA SMEENI JUDEȚUL BUZĂU” 

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea 

de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.2, Operațiunea B, Apelul de proiecte 

nr. POR/266/8/1 

Inițiator Primar 

Andrei Ion 

2.Proiect de hotărâre nr. 31 privind scoaterea la licitație publică, în vederea 

închirierii  unui imobil teren situat  în Târgul săptămânal  Smeeni , comuna 

Smeeni pentru înființarea unui spațiu comercial  

Inițiator Primar 

Andrei Ion 

3.Proiect de hotărâre nr. 32 privind scoaterea la licitație publică, în vederea 

închirierii, a unui imobil teren situat  în Târgul săptămânal Smeeni , 

comuna Smeeni pentru înființarea unei spălătorii auto 

Inițiator Primar 

Andrei Ion 

4.Proiect de hotărâre nr. 33 privind scoaterea la licitație publică, în vederea 

închirierii, a unui imobil teren situat  în  Târgul  săptămânal Smeeni , 

comuna Smeeni , pentru înființarea unui centru de comercializare a 

materialului lemnos de foc 

 



Inițiator Primar 

Andrei Ion 

5.Proiect de hotărâre nr. 34 pentru modificarea și  completarea H.C.L. 

Smeeni nr.4 din 28.01.2021 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor 

imobile clădiri și teren aferent către Spitalul  de Boli Cronice Smeeni 

Inițiator Primar 

Andrei Ion 

6.Proiect de hotărâre nr. 35  privind aprobarea  ștatului de funcţii al 

Spitalului de Boli cronice Smeeni  

Inițiator Primar 

Andrei Ion 

7.Proiect de hotărâre nr. 36  privind înfiinţarea și stabilirea taxei speciale de 

rebranșare la sistemul public de alimentare cu apă al comunei Smeeni 

Inițiator Primar 

Andrei Ion 

8. Proiect de hotărâre nr. 36   privind completarea Planului de achiziții pentru 
anul 2021 al comunei Smeeni și aprobarea achiziţionării unui  imobil cladire 
corp principal , anexă  și  teren intravilan aferent ,in vederea înfiinţării unei 
creșe  în sat Smeeni, comuna Smeeni 

 
 9.Diverse. 
 

 
Proiectele de hotărâri au fost înaintate  comisiilor de specialitate 
din cadrul Consiliului  local Smeeni pentru emiterea obligatorie a 
avizelor consultative și depunerea amendamentelor după caz. 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL U.A.T. 
STĂNESCU ANGHEL LUIGI 

 
 
 
Data 21.05.2021 
 
 


