
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA SMEENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
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 
 

-În baza H.G. nr.907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

-În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și 
ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică; 

-Având in vedere Ghidul Solicitantului în cadrul 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; 
-Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind bunurile proprietate publică; 

-În conformitate cu dispozitiile art.41 si art.44 din Legea finanţelor publice locale 
nr.273/2006, modificată şi completată; 

-În baza H.G. nr.907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

-Prevederile Hotărârii nr. 25/2010 privind trecerea în subordinea Consiliului 
local Smeeni a unităţii sanitare “ Spitalul de Boli Cronice Smeeni, judeţul 
Buzău” ; 
 
-Prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii , astfel cum 
a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
48/2010 şi nr. 32/2011, 
	 Văzând: 
a)referatul nr.5132/21.05./2021  al Primarului comunei Smeeni; 
b)avizul comun nr.5133/21.05.2021 al Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local Smeeni ; 
          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  
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privind Codul administrativ, Consiliul Local al comunei Smeeni  adoptă prezenta 
hotărâre: 
 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate actualizat în luna aprilie 2021, aferent 
proiectului „Extindere și echipare ambulatoriu Spital de boli cronice Comuna 
Smeeni Județul Buzău” și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului, după cum 
urmează: Valoarea totală a invesiției: 11.725.415,29 Lei, din care C+M: 
8.391.763,32 Lei. 
Art 2. Se aprobă proiectul „Extindere și echipare ambulatoriu Spital de boli 
cronice Comuna Smeeni Județul Buzău”, cu indicatorii tehnico-economici 
prevăzuți în Studiul de fezabilitate, care face parte integrantă din proiect și o 
valoare totală de 11.725.415,29 lei, valoarea eligibila de 10.700.750,00 lei și 
valoare neeligibila de 1.024.665,29 lei. 
Art 3. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării 
optime a proiectului, în condițiile impuse de Programul Operațional Regional și 
legislația în vigoare în valoare de 11.725.415,29 lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli 
neeligibile, TVA). 
Art 4. Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 1.024.665,29 lei, 
reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului „Extindere și echipare 
ambulatoriu Spital de boli cronice Comuna Smeeni Județul Buzău”. 
Art 5.   Se împuternicește domnul Ion Andrei să semneze toate actele necesare şi 
contractul de finanţare în numele U.A.T.C. Smeeni. 
Art.6. Prezenta hotãrâre se comunicã, prin intermediul secretarului general UAT 
comuna Smeeni, în termenul prevãzut de lege, primarului comunei și Instituției 
Prefectului județului Buzău și se aduce la cunoștințã publicã prin afișarea la sediul 
primãriei, precum și pe pagina de internet www.primaria.smeeni@gmail.com . 
  
 
                   Președinte  de ședință Contrasemnează 
                      Consilier  local Secretar general UAT 
   Năstase  Daniel          Stănescu Anghel-Luigi 
 
Comuna Smeeni, județul Buzău 
Nr.30 din 31.05.2021 

 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Smeeni în şedinţa din data de 

31.05.2021, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.57/2021, cu un nr de 15    voturi 
pentru, 0  abţineri şi 0 voturi contra, din numarul total de 15  consilieri în funcţie şi     
consilieri prezenţi la şedinţă.                                                                     pag.2-2 


