ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
HOTĂRÂRE
privind implementarea proiectului privind realizarea obiectivului de investiție: Studiu
de fezabilitate privind „Infiintare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna
Smeeni , judeţul Buzau ”
Consiliul local al comunei Smeeni, judeţul Buzău,
Având în vedere referatul de aprobare nr. 1216/23.02.2020 întocmit
primarul comunei Smeeni , judeţul Buzau ;

de către

Având în vedere H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii
şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări
de intervenţii, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Având în vedere prevederile art. 41 și 44 al Legii finanţelor publice locale nr.
273/2006, modificată şi completată;
Având in vedere prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Smeeni,
inregistrată sub nr.1217/23.02.2020;
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:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului privind realizarea obiectivului de
investiție: Studiu de fezabilitate privind „Infiintare sistem de distribuţie gaze naturale
în comuna Smeeni , judeţul Buzau ”.
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Art.2. Se aprobă întocmirea Stdiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de
investiție: „Infiintare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Smeeni , judeţul
Buzau”, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice și în limita sumelor alocate în bugetul de venituri și cheltuieli al
comunei Smeeni
Art. 3. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri şi va
face toate demersurile pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor propuse cu
respectarea cadrului legal.
Art. 4. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale Smeeni va comunica copie după
prezenta hotărâre primarului, Biroului economic, responsabilului cu achiziţiile publice,
precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Buzau pentru exercitarea controlului de
legalitate asupra actelor administrative.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local,
Brânză Marian
Contrasemnează
Secretar general UAT
Stănescu Anghel Luigi

Nr. 10 din 28.02.2020, com. Smeeni, jud.Buzau
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din data de
28.02.2020 , cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.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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