
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA SMEENI 

CONSILIUL  LOCAL SMEENI 
 

HOTĂRÂRE nr.2/28.01.2021 
 

privind aprobarea schimbării temporare a destinației imobilului construcție , 
Căminul de Nunți Smeeni , în centru de vaccinare împotriva Covid-19 si înființarea 

acestuia 
Având în vedere : 
-referatul nr. 402/21.01.2021  al Primarului comunei Smeeni; 
-raportul de specialitate nr.403/21.01.2021 al Compartimentului Cadastru și 
Urbanism din cadrul Primăriei comunei Smeeni; 
-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  local Smeeni; 
-prevederile Strategiei de vaccinare împotriva Covid-19 în România , aprobată prin 
HG nr.1031/2020 , cu modificările ulterioare; 
-prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
constructii, republicată, precum și normele metodologice de punere în aplicare a 
acesteia; 
-prevederile H.G. nr.1348/2001, privind  atestarea domeniului public al judetului 
Buzau, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-prevederile HCL nr.33/ 31.08.1999 , privind insusirea inventarului bunurilor care 
apartin domeniului public al comunei Smeeni ,cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-prevederile art.8 alin. (1) din Legea nr.82/1991, republicata si actualizata ,  Legea 
contabilitatii; 
-prevederile art. 6 din  Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică și 
regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile HG nr.35/2016 privind completarea Legii Cadastrului și publicității 
imobiliare; 

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  propunerea de schimbare temporară a destinației 

imobilului  clădire având denumirea ”Camin de Nunți” , situat în CV  14 , 
parcela 619 ,sat Smeeni , comuna Smeeni , aflat în domeniul privat  al UAT 
Smeeni , în Centru de vaccinare împotriva Covid-19 . 
   Art. 2  Schimbarea destinației imobilului  își produce efectele pe toată 
perioada funcționării Centrului  de vaccinare împotriva Covid-19 .     
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Art.3   Se  aprobă înființarea Centrului de vaccinare împotriva Covid-19 
și a cheltuielilor aferente costurilor de funcționare. 

Art.4 Primarul comunei Smeeni va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art.5 Impotriva prevederilor prezentei hotărâri, persoanele nemulțumite 
se pot adresa Instantei de contencios administrativ a Tribunalului Buzău în 
termen de 30 de zile de la comunicare.   

Art.6   Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului  
- Instituţiei Prefectului –Judeţului Buzău, 
- Primarului comunei Smeeni , 
- Direcției de Sănătate Publică Buzău, 

 
 
 

Președinte de ședință 
Consilier local 

Nicula Vasile-Răzvan 
 
 
 
 

         Contrasemnează ,  
                                                                                            Secretar general UAT 
            Stănescu Anghel Luigi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.  2 , Smeeni - Buzău,28.01.2021  ; 
 
 Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in 
sedinta ordinară , din data de 28.01.2021 , cu respectarea prevederilor 
O.U.G. n.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 14 voturi 
„pentru”, 0 „împotrivă” , 0 „abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în 
funcţie, din care prezenţi  la şedinţă  14.                         
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