
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SMEENI 

PRIMAR 
D I S P O Z I Ţ I A  nr.  90 

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.3078/22.03.2021 ;   
 -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 , Miercuri 31.03.2021, 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. 12 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al 
comunei Smeeni 
                                                  Iniţiator Andrei Ion 
 2.Proiect de hotarare nr. 13 pentru modificarea HCL nr.52 din 09.11.2020 
privind acordarea unui ajutor financiar d-nei Ionescu Simona 
                                                 Iniţiator Andrei Ion 
3.Proiect de hotarare nr.14 privind aprobarea  stațiilor publice utilizate pentru 
traseele din programul județean de transport public de persoane 
                                                 Iniţiator Andrei Ion 
4.Proiect de hotarare nr.15 privind închirierea  prin licitație publică ,cu 
constituirea dreptului de superficie , a unui teren  în suprafață de 2958 
mp,având NC 23137, situat în sat Smeeni, comuna Smeeni, teren proprietate  
privată a comunei Smeeni,   
                                                 Iniţiator Andrei Ion 
5.Proiect de hotarare nr.16 privind închirierea  prin licitație publică  a unui 
spațiu  în suprafață de 50 mp,fost service Federalcoop, situat în sat Smeeni, 
comuna Smeeni, teren proprietate  privată a comunei Smeeni,   
                                                 Iniţiator Andrei Ion 
6.Proiect de hotarare nr.17 privind închirierea  prin licitație publică ,cu 
constituirea dreptului de superficie , a unui teren  în suprafață de 2117 
mp,având NC 27417, situat în sat Smeeni, comuna Smeeni, teren proprietate  
privată a comunei Smeeni                                                  

          Iniţiator Andrei Ion 
7. Proiect de hotarare nr.18 privind închirierea prin licitatie publică ,cu 
constituirea dreptului de superficie , a unui teren  în suprafata de 50 mp, 
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situat in incinta Târgului Săptămânal Smeeni, teren proprietate  privată a 
comunei Smeeni,   
                                                 Iniţiator Andrei Ion 
8. Proiect de hotarare nr.19 privind scoaterea la licitație publică, în vederea 
închirierii, a unui imobil teren intravilan situat  în sat  Smeeni , comuna Smeeni 

                                                 Iniţiator Andrei Ion 
9. Proiect de hotarare nr.20 privind transformarea unui post  din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Smeeni, judeţul Buzău 
                                                 Iniţiator Andrei Ion 
10. Proiect de hotarare nr.21 privind aprobarea modului de calcul al 
compensației și a cuantumului acesteia ,precum și valoarea cotizației UAT 
Smeeni ,pentru anul 2021, către  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ 
Buzău — Mărăcineni „ la care comuna Smeeni este membru asociat 
                                                 Iniţiator Andrei Ion 
11. Proiect de hotarare nr.22 privind  însuşirea raportului de activitate a 
asistenţilor personali pe semestrul  II al anului 2020 
                                                 Iniţiator Andrei Ion 
12. Proiect de hotarare nr.23 privind acordarea unui ajutor financiar domnului 
Stănescu Ion 
                                                 Iniţiator Andrei Ion 
13. Proiect de hotarare nr.24 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
                                                 Iniţiator Andrei Ion 

 
 14. 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   25.03.2020 
 

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. 90/25.03.2021 , pentru Miercuri 
31.03.2021, 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. 12 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al 
comunei Smeeni 
                                                  Iniţiator Andrei Ion 
 2.Proiect de hotarare nr. 13 pentru modificarea HCL nr.52 din 09.11.2020 
privind acordarea unui ajutor financiar d-nei Ionescu Simona 
                                                 Iniţiator Andrei Ion 
3.Proiect de hotarare nr.14 privind aprobarea  stațiilor publice utilizate pentru 
traseele din programul județean de transport public de persoane 
                                                 Iniţiator Andrei Ion 
4.Proiect de hotarare nr.15 privind închirierea  prin licitație publică ,cu 
constituirea dreptului de superficie , a unui teren  în suprafață de 2958 
mp,având NC 23137, situat în sat Smeeni, comuna Smeeni, teren proprietate  
privată a comunei Smeeni,   
                                                 Iniţiator Andrei Ion 
5.Proiect de hotarare nr.16 privind închirierea  prin licitație publică  a unui 
spațiu  în suprafață de 50 mp,fost service Federalcoop, situat în sat Smeeni, 
comuna Smeeni, teren proprietate  privată a comunei Smeeni,   
                                                 Iniţiator Andrei Ion 
6.Proiect de hotarare nr.17 privind închirierea  prin licitație publică ,cu 
constituirea dreptului de superficie , a unui teren  în suprafață de 2117 
mp,având NC 27417, situat în sat Smeeni, comuna Smeeni, teren proprietate  
privată a comunei Smeeni                                                  

          Iniţiator Andrei Ion 
7. Proiect de hotarare nr.18 privind închirierea prin licitatie publică ,cu 
constituirea dreptului de superficie , a unui teren  în suprafata de 50 mp, 
situat in incinta Târgului Săptămânal Smeeni, teren proprietate  privată a 
comunei Smeeni,   
                                                 Iniţiator Andrei Ion 
8. Proiect de hotarare nr.19 privind scoaterea la licitație publică, în vederea 
închirierii, a unui imobil teren intravilan situat  în sat  Smeeni , comuna Smeeni 

                                                 Iniţiator Andrei Ion 
9. Proiect de hotarare nr.20 privind transformarea unui post  din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Smeeni, judeţul Buzău 
                                                 Iniţiator Andrei Ion 



10.Proiect de hotarare nr.21 privind aprobarea modului de calcul al compensației 
și a cuantumului acesteia ,precum și valoarea cotizației UAT Smeeni ,pentru anul 
2021, către  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău — Mărăcineni „ la 
care comuna Smeeni este membru asociat 
                                                 Iniţiator Andrei Ion 
11.Proiect de hotarare nr.22 privind  însuşirea raportului de activitate a 
asistenţilor personali pe semestrul  II al anului 2020 
                                                 Iniţiator Andrei Ion 
12.Proiect de hotarare nr.23 privind acordarea unui ajutor financiar domnului 
Stănescu Ion 
                                                 Iniţiator Andrei Ion 
13.Proiect de hotarare nr.24 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
                                                 Iniţiator Andrei Ion 

 
  14. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


