
ROMANIA 
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  COMUNA SMEENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
   

  HOTĂRÂRE  
 

pentru aprobarea  implementării  proiectului și a cheltuielilor legate de proiect , 
in vederea realizării obiectivului  ”Modernizare drumuri agricole in comuna 

Smeeni, judetul Buzau” - obiectiv de interes local al comunei SMEENI  
 
 

 
 Având în vedere: 

• referatul  Primarului comunei Smeeni, Dl Ion ANDREI, înregistrată sub nr. 6322 din 
06.07.2021 prin care se argumentează necesitatea realizării obiectivului ”Modernizare 
drumuri agricole  in comuna Smeeni, judetul Buzau" - obiectiv de interes local al comunei 
Smeeni; 

• raportul de avizare al  comisiei de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului 
Local; 

• avizul Secretarului Comunei dat pe proiectul de hotărâre; 

• 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 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ si ale Legii nr. 213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• prevederile Ordonantei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• prevederile Ordonantei de Urgenţă nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de 
dezvoltare locala, cu modificările şi completările ulterioare   

 
           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  ”Modernizare drumuri agricole in comuna Smeeni, 
judetul Buzau" - obiectiv de interes local al comunei Smeeni. 
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ART 2.Sumele reprezentând cheltuieli conexe, neeligibile, ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului ”Modernizare drumuri agricole in comuna Smeeni, judetul Buzau”, se vor asigura 
din bugetul propriu al Comunei Smeeni. 
 
ART 3. Se desemneaza Primarul Comunei Smeeni cu efectuarea demersurilor necesare ducerii la 
indeplinire a prevederilor prezentei hotariri. 
 
ART 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local 
al Comunei Smeeni şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei.  

 
 
 
 

Peședinte de ședință 
Consilier Local 

Minea Ioana 
 
   Contrasemneaza 
  SECRETAR GEN.UAT 

STANESCU ANGHEL LUIGI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr.  43/13.07.2021   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  15   voturi „pentru”, 0   „împotrivă” , 0   „abţineri” 
din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi  la şedinţă 15 .                        
.         
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