ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZAU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr. 22/15.03.2017
privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investitii :
“Infiintare retele de canalizare si statie de epurare in satele :Albesti,Caltuna,Udati-Minzu, UdatiLucieni,comuna Smeeni,judetul Buzau”
Primarul comunei Smeeni, judeţul Buzau;
Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr.
273/2006, modificată şi completată ;
Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
Având in vedere Hotararea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si Ordinul nr.
863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum
si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii" cu modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere prevederile HG.nr.577/1997, pentru aprobarea Programului privind reabilitarea,
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă,
canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse
turistice, republicata, cu modificarile si actualizarile ulterioare si ale Ordinului Ministrului Dezvoltarii
Regionale si Turismului, nr.1564/2010 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a HGR
577/1997 ;
Având in vedere expunerea de motive a primarului comunei Smeeni , in calitate de initiator al
proiectului de hotarare si expunerea de motive inregistrata sub nr. 2268/07.03.2017 ;
Având in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Smeeni, nr. 2269/07.03.2017;
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba documentatia si indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii
“Infiintare retele de canalizare si statie de epurare in satele :Albesti,Caltuna,Udati-Minzu, UdatiLucieni,comuna
Smeeni,judetul Buzau” conform documentatiei, elaborate de S.C. ALMA
CONSULTING SRL , prezentata in Anexa nr.1, parte integranta din prezenta hotarare, astfel:
1) Indicatori tehnici
Lungime retea canalizare =24990ml
Statie epurare 450 mc/zi =1 bc
2) Indicatori economici
VALOARE TOTALA a investitiei =27.209.151 lei (inclusiv TVA),din care C+M=18.246.471 lei
VALOARE DE LA BUGETUL DE STAT =26.464.730 lei (inclusiv TVA)
VALOARE DE LA BUGETUL LOCAL = 744.421 lei (inclusiv TVA)

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza : Primarul comunei Smeeni
, Compartimentul Urbanism si Cadastru ,Compartimentul Buget- Contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Smeeni ;
Art. 3. 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
Alion Adrian

Contrasemnează
Secretar de comună
Stănescu Anghel Luigi

Nr22/15.03.2017 com. SMEENI,jud.BUZAU
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din data de
15.03.2017 , cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei
publice locale ,republicata si actualizata, cu un numar de 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” , 0
„abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi la şedinţă 12 .

