ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL SMEENI

HOTĂRÂRE
privind insusirea proiectului si aprobarea realizari obiectivului de investitii
„Sistem de alimentare cu apa in comuna Smeeni, sat Moisica si Balaia, judetul
Buzau „
Consiliul local al comunei Smeeni, judeţul Buzău
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei , dl Andrei Ion , înregistrata la
nr. 6167 din 18.08.2014;
- avizul de legalitate al secretarului comunei dat pe proiectul de hotarare;
- prevederile art.41 si art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale , cu modificările si completările ulterioare ;
- prevederile anexei nr.4 din Hotărârea de Guvern nr.28/2008 privind
aprobarea contractului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice precum si a structurii metodologice de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de investiţii ;
- prevederile documentaţiei tehnice a proiectului de alimentare cu apa a
satelor Moisica si Balaia , comuna Smeeni , judeţul Buzău întocmita de SC
FAMINSTAL S.R.L ,
- prevederile Ordonanţei de Guvern nr.105/2012 pentru aprobarea
Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii,
- avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Smeeni;
În temeiul art. 36 alin. ( 4 ) lit.”d” , alin. (6) lit. ’’a’’pct.11 , art. 45 alin.
(2),lit.”e” , coroborat cu prevederile art. 115 alin. 1 lit. ‚’’b’’ din LEGEA nr. 215
din 23 aprilie 2001(**republicat **)(*actualizat *) administra iei publice locale ,
modificata si completata :
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă realizarea obiectivului de investitie “ Sistem de
alimentare cu apa in comuna Smeeni, in satele Moisica si Balaia , judetul
Buzau “, cu finantare din bugetul propriu al comunei .
Art.2 Se insuseste documentatia tehnico-economica si a costurilor
generate de intocmirea proiectului pentru investitia mentionata la art.1 a
carei valoare totala cu TVA este de 310489 lei , prevazute in anexa care face
parte integranta din prezenta hotarare.
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Art.3 Primarul comunei Smeeni, judeţul Buzău va lua masuri de ducere
la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.4 Prevederile prezentei hotarari pot fi atacate in instanta de
contencios administrativ ,in termen de 30 de zile de la comunicare.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicata prin grija secretarului
comunei :
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău,
- Primarului comunei Smeeni,
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, Smeeni-Buzău,

Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi „pentru” , 0 „împotrivă”, 0 „abţineri” din
totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi 9.

