ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr. 12 din 27.01.2017
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati aferenţi
obiectivului ”Modernizare infrastructura rutiera in comuna Smeeni,
judetul Buzau” - obiectiv de interes local al comunei SMEENI, finanţat
prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală
Având în vedere:
· expunerea de motive a Primarului comunei Smeeni, Dl Ion Andrei,
înregistrată sub nr.511/17.01.2017 prin care se argumentează
necesitatea realizării obiectivului ”Modernizare infrastructura rutiera in
comuna Smeeni, judetul Buzau" - obiectiv de interes local al comunei
Smeeni, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală ;
·raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Smeeni, inregistrat sub nr.512/17.01.2017;
·avizul Secretarului Comunei dat pe proiectul de hotărâre;
·prevederile art. 297 alin (1) litera b) din Codul Fiscal astfel cum a fost
acesta aprobat prin Legea nr. 227/2015, publicată în Monitorul Oficial
nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările
ulterioare;
·prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia,cu modificările şi completările ulterioare;
·prevederile Ordonantei de Urgenţă nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare locala, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin (3) lit.”c”, art. 36 alin (5) lit.”a”, art. 123 alin (1) şi
(2), art. 115 lit. ”b” şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, modificată si republicată,cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE:
ART 1. Se aprobă Devizul General şi indicatorii tehnico-econimici
reactualizat / reactualizaţi aferenţi obiectivului de investitii

Modernizare infrastructura rutiera in comuna Smeeni,judetul Buzau
conform anexei - parte intergrantă din prezenta hotărâre.
ART 2. Sumele reprezentând cheltuieli conexe, neeligibile, ce au
aparut sau mai pot apărea pe durata implementării proiectului
”Modernizare infrastructura rutiera in comuna Smeeni,judetul Buzau”,
în cuantum de maxim 977.663 lei (din care 161.265,34 lei deja
decontati) inclusiv TVA, se asigura de la bugetul propriu al Comunei
Smeeni.
ART 3. Restul de executat la 01.01.2017 aferent obiectivului de
investiţii menţionat la art. 1 este de 6.495.677,07 lei din care:
5.659.118,07 lei de la MDRAPFP prin PNDL, iar restul de 836.559 lei
de la Bugetul propriu al Comunei Smeeni.
ART 4. Anexele nr. 1 si 2 fac parte intergrantă din prezenta Hotărâre.
ART 5. Secretarul comunei Smeeni va comunica in copie prezenta
hotărâre:
-Instituţiei Prefectului judeţului Buzau;
-Primarului comunei Smeeni ;
-Spre afisare pe pagina de internet pentru cunostinta publica si la
sediul primariei comunei Smeeni .
Presedinte de sedinta
Consilier local
Dinu Valentin

Contrasemnează
Secretarul comunei
Stănescu Anghel Luigi

Nr. 12/27.01.2016 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.

