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 Hotarare  
privind completarea Planului de achiziții pentru anul 2021 al comunei Smeeni 
și aprobarea achiziţionării unui  imobil cladire corp principal , anexă  și  teren 

intravilan aferent ,in vederea înfiinţării unei creșe  în sat Smeeni, comuna 
Smeeni 

   

Consiliul local al  comunei Smeeni, judetul Buzau: 
          Având în vedere referatul nr. 5146/21.05.2021,al Primarului comunei 
Smeeni privind necesitatea si oportunitatea investitiei;  
          Tinând seama de Raportul al compartimentului Buget-Contabilitate  din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Smeeni nr.5147/21.05.2021    
precum şi avizul  nr. 5148/21.05.2021, al comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului local al comunei Smeeni pentru proiectul de hotărâre mai sus 
menţionat; 
           Luând în considerare prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;  
În conformitate cu prevederile :  
-Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,modificată si completată 
ulterior ;  
-Legii nr. 82/1991 , legea contabilitatii , cu modificarile si completarile ulterioare;  
-Legii nr.98/2016 , privind achizitiile publice; 
-H.C.L. Smeeni nr.25/2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Smeeni 
pe anul 2021 unde la secțiunea investiții este prevăzută achiziția unui imobil 
clădire și teren aferent ; 
-H.C.L. Smeeni nr.68/2020  privind aprobarea Planului de achizitii si investiţii  
pentru anul 2021; 
              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, Consiliul Local al comunei Smeeni  ;  

HOTĂRĂŞTE: 
     Art.1.Planul de achiziții și investiții al UAT Comuna Smeeni pentru anul 2021, 
aprobat prin H.C.L. nr.68/2020 , se completează prin introducerea punctului 35 și 
va cuprinde ” Achiziție imobile clădiri și terenuri în sat Smeeni , comuna Smeeni” 
așa cum este prevăzut în anexa la prezenta.  



 Art.2 Se aprobă achiziţionarea prin negociere directă, în limita sumei de 70.000 
de lei , a imobilului clădire ,regim de înălţime P , format din corp principal , în 
suprafață construită de  78 mp ,  anexă în suprafață construită de 64 mp și teren 
intravilan aferent , categoria curţi construcţii în suprafaţă de 1753 mp  , având NC  
31813 ,situat în Cv 14, P 651-653  sat Smeeni ,comuna Smeeni ,proprietatea 
doamnei Gardinschi Viorica, în vederea înființării unei creșe.  
 
 Art.3  Se însușește raportul de evaluare nr.148/14.05.2021 al imobilelor prevăzute 
la art 1 , întocmit de evaluator autorizat ANEVAR , d-l Tesleanu Gheorghe. 
 
 Art.4 Se împuternicește domnul Andrei Ion ,primarul comunei Smeeni să 
negocieze prețul achiziției , să depună toate diligențele pentru efectuarea achiziției 
să semneze contractul de vânzare -cumpărare și toate documentele necesare legate 
de achiziție , pe seama și în numele Consiliului local Smeeni.  
 
  Art.5   Imobilul prevazut la art. 1 , după achiziţionare va fi intabulat şi introdus în 
domeniul public al comunei Smeeni . 
 
  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.  

 
Președinte de ședință 

Consilier local 
         Năstase Daniel 
     
                                                                Contrasemnează  
                                                                  Secretarul general UAT   
         Stănescu Anghel Luigi 

  
       Nr.   35  din 31.05.2021 , com. SMEENI,jud.BUZAU 

Hotărârea fost adoptată de catre Consiliul Local al comunei Smeeni în sedinta din 
data de 31.05.2021, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un numar de 13   voturi „pentru”, 2  „împotrivă” ,  0  „abţineri” 
din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi  la şedinţă  15. 
 

			
	
	

	pag.2/2	
 
   


