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 Hotărâre 
     

privind aprobarea achiziţionării unui  imobil teren extravilan ,în vederea 
înfiinţării unei stații de coborâre de presiune a gazelor naturale, în cadrul 
proiectului “Înfiinţarea	sistemului	de	distribuţie	a	gazelor	naturale	în	

comuna	Smeeni,cu	satele	:Smeeni,	Bălaia,,	Moisica	,	Albeşti,	Udaţi-Mânzu	
,Udaţi-Lucieni	și	Călţuna,		județul Buzău”   

Consiliul local al  comunei Smeeni, județul Buzău: 
          Având în vedere referatul nr.5241/23.07.2020,al Primarului comunei Smeeni 
privind necesitatea și oportunitatea investiției;  
           În temeiul Hotărârii Consiliului local Smeeni nr.47/2015 privind înființarea 
sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Smeeni; 
          Tinând seama de Raportul al compartimentului Buget-Contabilitate  din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Smeeni nr.5242/23.07.2020    
, precum şi avizul nr.5243/23.07.2020, al comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului local al comunei Smeeni pentru proiectul de hotărâre mai sus 
menţionat; 
          Văzând Raportul de evaluare nr.111/07.07.2020 ,întocmit de expert 
evaluator ANEVAR , d-l Tesleanu Gheorghe , în care s-a stabilit prețul de referință 
a suprafeței de teren necesară înființării stației de coborâre de presiune a gazelor 
naturale ; 
          Luând în considerare prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
În conformitate cu prevederile:  
- Legii nr.123/2012 ,legea gazelor , cu modificarile si completarile ulterioare ; 
-Ordinului nr.5/05.02.2009 ,privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea 
,executarea  si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ; 
-Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,modificată și completată 
ulterior ;  
-Legii nr.82/1991 , legea contabilității , cu modificările și completările ulterioare;  
-Legii nr.98/2016 , privind achizițiile publice; 
-H.C.L. Smeeni nr.2/2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Smeeni pe 
anul 2020 , rectificat; 
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         Tinand seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative ,republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare  

 
În temeiul art. 129 alin. ( 2 ) lit.”a” , alin. (7) lit. ’’c’’ , 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 însușește Raportul de evaluare nr.111/07.07.2020 ,întocmit de expert 
evaluator ANEVAR , d-l Tesleanu Gheorghe al suprafeței de 207 mp teren arabil 
extravilan situat în tarlaua 18 parcela 230-lotul nr.1, raportul de evaluare fiind  
anexa 1 la prezenta hotărâre. 
    Art.2  Se aprobă achiziţionarea directă ,ținând cont de  raportul de  evaluare 
prevăzut la art.1, a imobilului teren arabil extravilan,în suprafaţă de 207 mp teren 
arabil extravilan situat în tarlaua 18 parcela 230-lotul nr.1,parte din N.C.22063 , 
identificat în anexa 2 la prezenta hotărâre.   
    Art.3 Finanţarea investiţiei, a achiziţionării imobilului , a taxelor şi a 
cheltuielilor indirecte rezultate în urma tranzacţiei se va realiza din bugetul local al 
comunei Smeeni, judeţul Buzău.  
    Art.4.  Imobilul prevazut la art. 2 , după achiziţionare va fi intabulat şi introdus 
în domeniul public al comunei Smeeni . 
    Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri şi realizarea întregii 
proceduri de achizitie , negocierea preţului , semnarea documentelor de achiziţie şi 
efectuarea plătii , în numele și pe seama Consiliului local Smeeni, se 
împuterniceşte Primarul comunei Smeeni ,d-l Andrei Ion şi compartimentul Buget-
Contabilitate. 

Art.6. Împotriva prevederilor prezentei hotărâri, persoanele nemultumite se pot 
adresa Instantei de contencios administrativ a Tribunalului Buzau in termen de 30 
de zile de la comunicare.  
     Art.7. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostiinţa publică prin afisare la sediul 
autoritatii publice locale si se va comunica Institutiei Prefectului Judetul Buzau, în 
scopul exercitarii controlului de legalitate.  

 
Presedinte de sedinta 

Consilier local 
          Alion Adrian 
                                                                  Contrasemnează  
                                                                      Secretar general UAT  
           Stănescu Anghel Luigi 

  
        Nr.   30  din 31.07.2020 , com. SMEENI,jud.BUZAU 

Hotărârea fost adoptată de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din 
data de 31.07.2020 , cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.57/2020 privind Codul 
administrativ, cu un numar de  13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” , 0 „abţineri” din 
totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi  la şedinţă  13  . 
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