
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SMEENI 

CONSILIUL LOCAL 
         

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea implementării  proiectului ” Înființare creșă în comuna 

Smeeni, judeţul Buzău” 
 

           Având în vedere prevederile : 
- Legii nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
creşelor; 
-Hotărârii Guvernului nr. 1.252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea 
Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie 
timpurie antepreşcolară; 
-Ordinului  nr. 557 din 19 martie 2013 privind aprobarea Metodologiei de evaluare 
instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor 
de educaţie timpurie antepreşcolară; 
-Legii nr. 239 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 
- Legii nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale; 
 In baza HG nr.907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind 
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 
  
 Văzând : 
.a)referatul nr. 6329/06.07.2021 al Primarului comunei Smeeni; 
 
b)avizul nr.6330/06.07.2021  al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
local Smeeni  ; 
 

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, 

 
Consiliul Local al comunei Smeeni  adoptă prezenta hotărâre: 

 
 Art.1.Se aprobă implementarea proiectului ”ÎNFIINŢARE CREȘĂ  ÎN  
COMUNA SMEENI, JUDEŢUL BUZĂU .                             
 Art.2. Se aproba demararea procedurilor pentru întocmirea documentației 
necesare implementării proiectului prevăzut la art.1 . 
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 Art 3. Cheltuielile aferente implementării proiectului prevăzut la art.1 se vor  
fi supórtate din bugetul  local al comunei Smeeni. 

         Art 4.Primarul comunei Smeeni, prin serviciile sale de specialitate, asigura 
aducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 
 

Art.5. Prezenta hotãrâre se comunicã, prin intermediul secretarului general 
al comunei, în termenul prevãzut de lege, Primarului comunei și Prefectului 
județului Buzau și se aduce la cunoștințã publicã prin afișarea la sediul primãriei, 
precum și pe pagina de internet www.comunasmeeni.ro 

 
 
  
 

Președinte de ședință 
Consilier local 
Minea Ioana 

 
  Contrasemnează 
        Secretar gen.Uat 
 Stănescu Anghel Luigi 

 
           Nr.  46    din 13.07.2021,com. SMEENI,jud.BUZAU 

Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din 
data de 13.07.2021 , cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.57 /2019 privind Codul 
admionistrativ, 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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