
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL SMEENI 
                  

HOTĂRÂRE  
pentru modificarea și  completarea H.C.L. Smeeni nr.4 din 

28.01.2021 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor imobile 
clădiri și teren aferent către Spitalul  de Boli Cronice Smeeni 

 
 
Consiliul local al comunei Smeeni, judeţul Buzău 
Având în vedere: 
-referatul primarului comunei Smeeni,înregistrat la nr.5129/21.05.2021 ;   
-nota de fundamentare a compartimentului Buget-Contabilitate, nr. 
5130/21.05.2021;  
-avizul nr.5131/21.05.2021 al comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local Smeeni; 
-adresa nr.4490/27.04.2021 a Instituției Prefectului Județului Buzău cu 
privire la exercitarea controlului legalității hotărârilor emise de către  
Consiliul local Smeeni; 
În conformitate cu prevederile : 
-art .874 din Legea nr.287/2009  privind Noul Codul Civil, 
-O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
-Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia;  
 

           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. Începând cu data prezentei hotărâri art.1 al H.C.L. Smeeni 
nr.4/28.01.2021 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor imobile 
clădiri și teren aferent către Spitalul  de Boli Cronice Smeeni se modifică 
și se completează prin introducerea alineatelor (1) și (2) și va avea  
următorul cuprins: 
” (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 
ani, către Spitalul de Boli Cronice Smeeni , a imobilelor 
C1,C3,C6,C7,C9,C10 și C12, incluse în cartea funciară nr.20243, în 
suprafață totală construită de 1669 mp și a terenului aferent în suprafață 
de 12125 mp ,aflate în domeniul public al comunei Smeeni, identificate 
în anexa 1.la prezenta hotărâre. 
 (2) Valoarea de inventar, destinația imobilului , termenul de predare 
materială a bunului , obligațiile generale ale instituției de utilitate publică 
beneficiară precum și obligațiile privind cheltuielile cu întreținerea 
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 bunului ,respectiv angajarea răspunderii și a sancțiunilor , sunt 
prevăzute în Documentația de atribuire,  anexa 2 la prezenta.”  
 
        Art.2.Celelalte prevederi rămân neschimbate. 
       
        Art.3.Prevederile prezentei hotărâri pot fi atacate de către 
persoanele interesate ,în Instanța de contencios administrativ a 
Tribunalului Buzău ,in 30 de zile de la comunicare. 
  
        Art.4.Secretarul comunei Smeeni va asigura transmiterea prezentei 
hotărâri autoritătilor si institutiilor interesate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Președinte  de ședință Contrasemnează 
                      Consilier  local Secretar general UAT 
   Năstase  Daniel          Stănescu Anghel-Luigi 
 
 
 
 
 
Comuna Smeeni, județul Buzău 
Nr.32 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.                                                                      
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