ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
H O T Ă R Â R E-nr.33/19.04.2016
privind aprobarea alocarii sumei de 50.000 lei din bugetul local in vederea
achizitionarii de camere video de supraveghere si instalarea acestora de-a
lungul DN2C, in sat Smeeni, comuna Smeeni
Primarul comunei Smeeni , judeţul Buzău ;
Având în vedere :












expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, dl. Andrei Ion
înregistrată la nr.3639/11.04.2016 ;
avizul secretarului de comuna dat pe proiectul de hotărâre;
raportul comun de avizare pe fond al proiectului de hotărâre , emis de
Com is iile de spec ialitate a C onsiliului L ocal Smeeni , n r.
3641/11.04.2016;
raportul compartimentului de resort din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Smeeni, nr.3640/11.04.2016;
prevederile H.C.L. nr.2/2016 prin care s-a aprobat bugetul de venituri
si cheltuieli al comunei Smeeni;
prevederile art.19 din OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor
de achizitie publica , a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015;
prevederile art.20, alin.1,lit.h) ,din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale;
prevederile art. 36, alin.2 ,lit.b),alin.6,lit.a),pct.11 din Legea nr.
215/2001, a administratiei publice locale , republicata ,cu modificarile si
completarile ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. ( 2 ) lit.b-d , alin. (6) lit. ’’a’’pct.9 , art. 45
alin (1)
, coroborat cu prevederile art. 115 alin. 1 lit. ‚’’b’’ din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă

alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local al
comunei Smeeni, pentru achizitionarea de camere video de supraveghere si
instalarea acestora de-a lungul DN2C ,in sat Smeeni ,comuna Smeeni .
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Art. 2 Procedura de achizitie directa se va efectua prin Sistemul
Electronic pentru Achizitii Publice (S.E.A.P), potrivit legii.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
imputerniceste primarul comunei Smeeni ,d-l Andrei Ion si compartimentul
Buget-Contabilitate din cadrul Primariei comunei Smeeni.

Art. 4 Impotriva prevederilor prezentei hotarari, persoanele
nemultumite se pot adresa Instantei de contencios administrativ a
Tribunalului Buzau in termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului
-

Instituţiei Prefectului –Judeţului Buzău,
Primarului comunei ,
Compartiment contabilitate

Presedinte de sedinta

Contrasemneaza
Secretar de comună
Stănescu Anghel Luigi

Consilier local Cristea Stefan

Nr. 33 din 19.04.2016 com. SMEENI,jud.BUZAU
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din data de
19.04.2016
, cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale ,republicata si actualizata, cu un numar de
voturi „pentru”,
„împotrivă” ,
„abţineri” din totalul de 14 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi la
şedinţă
.
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