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Hotarare nr.8/27.01.2017
privind aprobarea achiziţionării unui imobil teren extravilan in vederea
infiintarii unei drum de exploatare
Consiliul local al comunei Smeeni, judetul Buzau:
Având în vedere expunerea de motive ,nr.496/17.01.2017,a Primarului
comunei Smeeni privind necesitatea si oportunitatea investitiei;
Tinând seama de Raportul al compartimentului Buget-Contabilitate din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Smeeni
nr.497/17.01.2017, precum şi avizul nr.498/17.01.2017, al comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Smeeni pentru proiectul de
hotărâre mai sus menţionat;
Avand in vedere raportul de evaluare nr.11/21.01.2017 ,intocmit de catre
expert evaluator ANEVAR , d-l Tesleanu Gheorghe;
Luând în considerare prevederile art.36 alin.(2), lit.b), alin.(4) lit.d), din
Legea administratiei publice nr.215/2001, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile :
-Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,modificată si completată
ulterior ;
-Legii nr. 82/1991 , legea contabilitatii , cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Legii 98/2016 , privind achizitiile publice;
În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi art..115, alin.(1), lit.b) din
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă achiziţionarea directa, in limita sumei de 5000 lei ,inclusiv
TVA ,a unui imobil teren intravilan in suprafata de 756 mp , situat in CV 6, P
182-184 ,avand numar cadastral 23002, proprietatea def. Ion Alexandru cu

mostenitorii Marin Gheoghe si Paun Georgeta ,in vederea infiintarii unui drum
de exploatare ,in satul Caltuna, comuna Smeeni, judetul Buzau.
Art.2. Finantarea investitiei se va realiza din bugetul local al comunei
Smeeni, judetul Buzau.
Art.3. Se aproba raportul de evaluare intocmit de expert evaluator ANEVAR
d-l Tesleanu Gheorghe, anexa la prezenta.
Art.4. Imobilul prevazut la art. 1 , dupa achizitionare va fi intabulat si
introdus in domeniul public al comunei Smeeni.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si realizarea intregii
proceduri de achizitie , negocierea pretului , semnarea documentelor de
achizitie si efectuarea platii, se imputerniceste Primarul comunei Smeeni ,d-l
Andrei Ion si compartimentul Buget-Contabilitate.
Art.6. 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.7. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostiinţa publică prin afisare la
sediul autoritatii publice locale si se va comunica Institutiei Prefectului Judetul
Buzau, în scopul exercitarii controlului de legalitate.
Smeeni, 27.01.2017
Presedinte de sedinta
Consilier local
Dinu Valentin

Contrasemneaza
Secretarul comunei
Stanescu Anghel Luigi

Nr. 8 din 27.01.2017 , com. SMEENI,jud.BUZAU
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta
din data de 27.01.2017, cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr.
215/2001, a administratiei publice locale ,republicata si actualizata, cu un
numar de 14 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” , 0 „abţineri” din totalul de 15
consilieri locali în funcţie, din care prezenţi la şedinţă 14.

