ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI

H O T Ă R Â R E nr. 32/15.03.2017
privind participarea la programul competitiv de finantare “INVESTITII
LA NIVELUL COMUNITATILOR LOCALE PENTRU REDUCEREA
POLUARII CU NUTRIENTI”
Primarul comunei Smeeni
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei ,dl Andrei Ion , înregistrata la nr.
2270/07.03.2017;
-raportul informarii si consultarii publicului
-avizul de legalitate al secretarului comunei dat pe proiectul de hotarare ;
-prevederile art.19 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii;
-prevederile Legii nr.273 Legii privind finanţele publice locale , cu
modificările si completările ulterioare ;
-prevederile Legii nr.6/2017 privind Legea bugetului de stat pe anul 2017;
-prevederile art.59 si art.61 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Luând în consideraţie prevederile art.36 alin.(2), lit.b), alin.(4) lit.d), din
Legea administratiei publice nr.215/2001, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
-prevederile HCL nr.124/22.12.2019 privind planul de achizitii si investitii ale
comunei Smeeni pe anul 2017;
-prevederile HCL nr.14/2017 privind aprobarea bugetului local al comunei
Smeeni pe anul 2017;
-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Smeeni
nr.2271/07.03.2017;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b), 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
HOTARARSTE :
Art.1. Se aproba participarea la Programul competitiv de finantare :
“INVESTITII LA NIVELUL COMUNITATILOR LOCALE PENTRU
REDUCEREA POLUARII CU NUTRIENTI” prin “CONSTRUIREA UNEI

PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE SI GOSPODARIRE A
GUNOIULUI DE GRAJD SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE PENTRU
DEZVOLTAREA
AMENAJARILOR
EXISTENTE
DESTINATE
DEPOZITARII GUNOIULUI DE GRAJD SI PLANTARE DE PERDELE
DE VEGETATIE DE PROTECTIE( plantare de copaci si impadurire) ,
COMUNA SMEENI , JUDETUL BUZAU” .
Art.2. Se aproba disponibilitatea si capacitatea de a suporta cheltuielile
aferente in conformitate cu ghidul de finantare.
Art.3. Se aproba disponibilitatea si capacitatea de a suporta costurile
operationale si de mentenanta in timpul si minim 10 ani dupa perioada de
implementare a proiectului.
Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
insarcineaza Primarul Comunei Smeeni impreuna cu Aparatul de specialitate
al Primarului Comunei Smeeni;
Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicata prin grija secretarului
comunei:
1 Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău,
2 Primarului comunei Smeeni;
3 Membrilor comisiei.
Presedinte de sedinta
Consilier local
Alion Adrian

Contrasemneaza
Secretarul comunei
Stanescu Anghel Luigi

Nr. 32 din 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 .

