ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA SMEENI

H O T A R A R E - nr. 35 / 12.05.2017
pentru modificarea H.C.L. nr.47/2015 privind aprobarea infiintarii sistemului de
distributie a gazelor naturale in comuna Smeeni cu satele Smeeni,Balaia, Moisica,
Albesti, Udati-Minzu, Udati-Lucieni si Caltuna, judetul Buzau si a executarii
studiului de fezabilitate
Consiliul local al comunei Smeeni ,judetul Buzau
Avand in vedere :
-expunerea de motive a primarului comunei Smeeni d-nul Andrei Ion , inregistrata
sub nr. 4472/06.05.2017 ;
-raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local ;
- H.C.L. Smeeni nr.47/2015 privind aprobarea infiintarii sistemului de distributie a
gazelor naturale in comuna Smeenicu satele Smeeni,Balaia, Moisica, Albesti,
Udati-Minzu, Udati-Lucieni si Caltuna, judetul Buzau si a executarii studiului de
fezabilitate
-art.120 si art 121 alin.(1) si (2) din Constitutia Romaniei,republicata ;
-art.8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale ,adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985 , ratificata prin Legea nr.199/1997 ;
-art.7 alin.(2) si art.1166 si urmatoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul
Civil,republicata cu modificarile ulterioare cu privire la contracte sau conventii;
-art.20 si 21din Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006;
-Stas 8591/1/91 privind amplasarea in localitati a retelei edilitare subterane executate
in sapatura ;
-art.36 alin.(2) lit.b) si d) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001
,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile si completarile
ulterioare;
Tinand seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative ,republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
In temeiul art.36 si art.45 alin.(1) si celor ale art.115 alin.(1)lit.b)din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001 , republicata cu modificarile si
completarile ulterioare ;
HOTARASTE:
Art.1 Se modifica art.6 din H.C.L. Smeeni nr.47/2015 privind “aprobarea infiintarii
sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna Smeenicu satele
Smeeni,Balaia, Moisica, Albesti, Udati-Minzu, Udati-Lucieni si Caltuna, judetul

Buzau si a executarii studiului de fezabilitate “ si va avea urmatorul continut: “Se
aproba punerea la dispozitia concesionarului din amonte SNTGN
TRANSGAZ SA MEDIAS , cu titlu gratuit ,a terenului necesar pentru
amplasarea STATIEI DE REGLARE-MASURARE PRESIUNE , pe durata
concesiunii”.
Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL Smeeni nr.47/2015 ,raman neschimbate.
Art. 3 Aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se asigura de catre
primarul comunei Smeeni,d-l Andrei Ion.
Art. 4 Prezenta hotarare se comunica ,prin intermediului secretarului comunei
Smeeni, in termenul prevazut de lege primarului comunei Smeeni,Prefectului
judetului Buzau si se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul Primariei
comunei Smeeni,precum si pe pagina de internet a acesteia.

Presedinte de sedinta
Consilier local
Alion Adrian

Avizeaza
Secretarul comunei
Stanescu Anghel Luigi
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Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din data
de 12.05.2017, cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale ,republicata si actualizata, cu un numar de 13 voturi
„pentru”, 0 „împotrivă” , 0 „abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din
care prezenţi la şedinţă 13.

