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                                                           Proces Verbal 
  
    Incheiat astazi  22.12.2020  cu ocazia ședintei  ordinare a Consiliului Local Smeeni ,  
judetul Buzau. 
             Participa urmatorii consilieri: d-l Cristea Adrian, ,d-l Nicula Vasile Razvan, 
d-l Visa Marian, d-l Ivan Ion, d-l Stoica Ion, , d-l Ghiveci Florentin, d-l Dinu 
Valentin  ,d-l Porumb Ninel ,d-l Brinza Marian, dl Lupașcu Fănuță-Viorel ,  d-na 
Minea Ioana ,d.l Buzoianu Nicolae  , Năstase Daniel ,d-l Tanase Vasile și 
d-l Isbășoiu Constantin. 
Mai participă :D-l Primar Andrei Ion , si secretarul general UAT Smeeni. 
              D-nul  Stanescu Anghel  , secretarul  general U.A.T.  , a adus la cunostință  
că din totalul de 15 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 15. 
            În aceste condiţii  şedinţa este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu 
majoritate calificată şi cu 8 voturi. 
            Intrunindu-se conditiile cerute de lege se declara sedinta deschisa . 
            Presedintele de sedinta a procedat la supunerea la vot a ordinii de zi, care a  
fost prezentata in dosarele de sedinta in conformitate cu legislatia in vigoare , fiind 
aprobata cu 15 voturi pentru. 
1. Proiect de hotarare nr.63 privind  aprobarea promovării proiectului“Înființare 
Sistem Inteligent de Distribuție Gaze Naturale în comunele Smeeni – Satele 
apartinătoare Albești, Bălaia, Călțuna,Moisica, Smeeni, Udați-Lucieni și Udați- 
Mânzu și Gherăseni - satele aparținătoare- Gherăseni și Sudiți, județul Buzău” 
în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 
Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gaze naturale, 
Obiectivul Specific 8.2, Cod apel: POIM/859/8/2/Dezvoltarea rețelelor inteligente de 
distribuție a gazelor naturale 
D-l Primar  a expus faptul ca in urma H.C.L. nr. 58/2020 privind   aprobarea 
asocierii/cooperării UAT Smeeni cu UAT Gheraseni în vederea depunerii proiectului 
“Înființare Sistem Inteligent de Distribuție Gaze Naturale în comunele Smeeni – 
Satele apartinătoare Albești, Bălaia, Călțuna,Moisica, Smeeni, Udați-Lucieni și 
Udați- Mânzu și Gherăseni - satele apărținătoare- Gherăseni și Sudiți, județul 
Buzău” și a Hotărârii Consiliului Local nr.23 din 15.05.2019 privind aprobarea 
participării comunei Smeeni, prin Consiliul Local, în calitate de asociat membru 
fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “PROGAZ 
BUZĂU 2020” , următorul pas este promovarea proiectului. 
Nefiind obiectii ,proiectul de hotarare  a fost adoptat  cu 15 voturi pentru  din 15 
consilieri prezenti la sedinta , devenind astfel hotărârea nr.61. 
2. Proiect de hotarare nr.64 privind  aprobarea modificării și completării Planului de 
achiziții și investiții pe anul 2020 



S-a dat cuvântul inițiatorului care a explicat faptul că pentru realizarea proiectului de 
de înființare a rețelei de gaze naturale acesta investiție trebuie să fie prevăzută în 
Planul de achiziții și investiții. 
Nefiind obiectii ,proiectul de hotarare  a fost adoptat  cu 15 voturi pentru  din 15 
consilieri prezenti la sedinta , devenind astfel hotărârea nr.62. 
2. Proiect de hotarare nr.65 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Smeeni  
S-a dat cuvântul inițiatorului care a explicat faptul că pentru realizarea proiectului de 
de înființare a rețelei de gaze naturale acesta investiție trebuie să fie prevăzută în 
buget. 
Nefiind obiectii ,proiectul de hotarare  a fost adoptat  cu 15 voturi pentru  din 15 
consilieri prezenti la sedinta , devenind astfel hotărârea nr.63. 
Presedintele de sedinta aratand ca  nu mai este  de discutat pe ordinea de zi a declarat 
sedinta inchisa.Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal  astazi  
22.12.2020  
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  Presedinte de sedinta         Secretarul comunei  
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