
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SMEENI 

H O T A R A R E  - nr.  42 
privind aprobarea implementării proiectului : „ Extinderea și modernizarea (inclusiv 
dotarea) Liceului Tehnologic Agricol Smeeni, in comuna Smeeni,judetul Buzau”  

   
 
   Consiliul local al comunei Smeeni , județul Buzău  

    Având în vedere : 

-referatul de aprobare prezentat de catre  primarul comunei Smeeni d-nul Andrei Ion 

in calitatea sa de initiator, inregistrat  sub nr.6319/06.07.2021 prin care se sustine 

necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 

colectivității ; 

-raportul de avizare al comisiilor de specialitate a Consiliului local Smeeni , nr. 

6320/06.07.2021;  

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Smeeni, inregistrat sub nr. 6321/06.07.2021 prin care se sustine 

necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 

colectivitatii ; 

-Hotararea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 

 -prevederile art.120 si art.121 alin.(1) si (2) din Constitutia Romaniei,republicata; 

-prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;      

-prevederile art.7 alin.(2) si art.1166 si urmatoarele din Legea nr.287/2009 (r), privind 

Codul civil ,republicata ,cu modificarile ulterioare,referitoare la contracte sau conventii; 

-prevederile art.8 si 9 din Cartea europeana a autonomiei locale ,adoptata la Strasbourg 

la 15.10.1985,ratificata prin Legea nr.199/1997 

-Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile si completarile 
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      Tinand seama de prevederile art.43, alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative ,republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare ,avizele necesare implementarii proiectului 

sunt mentionate in certificatul de urbanism ,potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 

           În temeiul art. 129 alin.(3 ) lit.d) ,alin. (7) lit.  b),alin (14)  , ale art. 134 alin (1) 
lit. a), coroborat cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. ‚ a)  din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art.1  Se aprobă implementarea proiectului „ Extinderea si modernizarea (inclusiv 
dotarea) Liceului Tehnologic Agricol Smeeni, în comuna Smeeni,judetul Buzau”  
,denumit în continuare Proiect. 

Art. 2  Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiției ,în cazul obținerii finanțării prin Compania Națională de 
Investiții –C.N.I. , potrivit legii . 

Art.3 Aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se asigura de catre 
primarul comunei Smeeni, domnul Andrei Ion. 

Art.4 Secretarul comunei va comunica in copie, in termenul prevazut de lege , prezenta 
hotarare Institutiei Prefectului judetului Buzau,Primarului comunei   Smeeni si se va 
afisa spre cunostinta publica pe site-ul Primariei comunei Smeeni precum si la sediul 
acesteia. 

 
 Președinte de ședință 
    Consilier local 
     Minea Ioana  Contrasemnează 

   Secretar gen. UAT 
                                                                                      Stănescu Anghel Luigi 

 
         Nr.   42 din  13.07.2021  com. SMEENI,jud.BUZAU 

 
 
 
Hotărârea fost adoptată de catre Consiliul Local al comunei Smeeni în şedinţa din data de  
13.07.2021   , cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un 
numar de 13   voturi „pentru”,   0 „împotrivă” ,  2  „abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în 
funcţie, din care prezenţi  la şedinţă   15   .                         
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