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HOTĂRÂRE nr.50	din	09.11.2020	 
privind aprobarea  actualizării Studiului de Fezabilitate privind  proiectul  

”EXTINDERE ŞI ECHIPARE AMBULATORIU SPITAL DE BOLI CRONICE, 
COMUNA SMEENI, JUDEŢUL BUZĂU” 

 
 In baza H.G. nr.907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 
 Tinand cont de prevederile Legii nr.213/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind bunurile proprietate publică; 
 In conformitate cu dispozitiile art.41 si art.44 din Legea finanţelor publice 
locale nr.273/2006, modificată şi completată; 
 In baza H.G. nr.907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ și ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administraţia publică; 

Luând în considerare prevederile art.1, alin 1 si 2, precum și ale art.3 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri 
pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea  
calitătii vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.1.262/2009; 
 Avand in vedere Ghidul Solicitantului POR 2014- 2020 pentru axa prioritara 
1. Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel 
secundar, în special pentru zonele sărace și izolate -Ambulatorii. 
 Văzând : 
a)referatul nr. 8025/02.11.2020 al Primarului comunei Smeeni; 
b)adresa nr.3389/05.10.2020 a Spitalului de Boli cronice Smeeni; 
b)avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Smeeni ; 
          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  adoptă prezenta 
hotărâre: 
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 Art.1.Se aprobă actualizarea Studiului de Fezabilitate și a documentației 
tehnico-economice din cadrul proiectului ” EXTINDERE SI ECHIPARE 
AMBULATORIU SPITAL DE BOLI CRONICE, COMUNA SMEENI, 
JUDETUL BUZAU”.      

   
 Art.2.Primarul comunei Smeeni, prin Aparatul de specialitate împreună cu 
conducerea Spitalului de Boli cronice Smeeni , asigură aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 

 
Art.3.Prezenta hotãrâre se comunicã, prin intermediul secretarului comunei, 

în termenul prevãzut de lege, Primarului comunei și Prefectului județului Buzău și 
se aduce la cunoștințã publicã prin afișarea la sediul primãriei, precum și pe pagina 
de internet www.primaria.smeeni@gmail.com . 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
Nr.50  din  09.11.2020 
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni în ședința 
din data de 09.11.2020, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.57/2020, cu un 
numar de 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” ,2„abţineri” din totalul de 15 
consilieri locali în funcţie, din care prezenţi  la şedinţă 14 .  
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Președinte de ședință , 
Consilier local 

Ghiveci Florentin 
  

Contrasemnează: 
Secretarul comunei Smeeni    

Stanescu Anghel Luigi 
  


