ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZAU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL
Nr . 21

HOTĂRÂREA

din 28.05.2014

privind aprobarea executarii unui studiu de fezabilitate pentru initierea unui proiect de
construire a unei retele de gaze naturale in comuna Smeeni, judetul Buzau
Avand in vedere :
-expunerea de motive a d-lui primar Andrei Ion inregistrata sub nr.4226/28.05.2014;
-avizul d-lui secretar al comunei Smeeni dat pe proiectul de hotarare;
-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Smeeni ,nr 4227/28.05.2014;
-prevederile Legii nr.123/2012 privind energia elecrica si gazele naturale;
-prevederile Legii nr. 160/ 2012 privind stabilirea cadrului legal necesar pentru
desfăşurarea activităţilor specifice sectorului gazelor naturale, în condiţii de
competitivitate şi transparenţă;
-prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia ,cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art.6 ,alin.(1) din Legea 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica ,completata;
In baza art. 23 alin. (2) şi art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 45 alin. (1), alin. (2)
lit. „d”, art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată.
Hotărăşte:
Art. 1. Se aprobă executarea unui Studiu de Fezabilitate pentru proiectul „Initiere
retea de gaze naturale in comuna Smeeni ,judetul Buzau” avand un cost de executie de
maxim 75.000 lei.
Art. 2. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
comunei Smeeni si se va comunica institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului
comunei.
PRESEDINTE DE SEDINTA

MILITARU SORIN

CONTRASEMNEAZA:
Secretarul comunei Smeeni
Teodorescu Silviu
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Hotărârea a fost aprobat cu 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” ,0
totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi 12

abţineri” din

