ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
H O T A R A R E - nr. 38/12.05.2017.
privind organizarea zilei comunei Smeeni , judetul Buzau
Primarul comunei Smeeni , judetul Buzau ;
Avand in vedere :
-expunerea de motive nr.4478/06.05.2017, a primarului comunei
Smeeni;
-prevederile HCL nr.124/2016 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;
Avand in vedere prevederile art. 20 , lit.”h” si “i” din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile
ulterioare ;
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de compartimentul
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Smeeni,
judetul Buzau ,nr.4480/06.05.2017;
Avand in vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
local, prin care avizeaza favorabil dezbaterea si adoptarea proiectului de
hotarare privind aprobarea organizarii zilei comunei Smeeni , judetul Buzau
,inregistrat sub nr.4479/06.05.2017;
Avand in vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit.”d”, alin.6, lit.”a”,
pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , cu
modificarile si completarile ulterioare
In temeiul art. 45 , alin. 1 si art. 115, alin.1 , lit.”b” din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale, republicata , cu modificarile si
completarile ulterioare ,
HOTARASTE

:

Art.1. Se aproba organizarea si sarbatorirea zilei Comunei Smeeni cu
denumirea ”Florile Calmatuiului in data de 01 iulie 2017.

Art.2. Manifestarile se vor desfasura in locatia “Targ saptamanal
Smeeni”.
Art.3. Suma necesara organizarii se va asigura din bugetul local al
comunei Smeeni, potrivit Planului de Investitii si Achizitii pentru anul 2017,
aprobat prin H.C.L.Smeeni nr.124/2016,anexă, parte integrantă din prezenta.
Se ia act de necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei de
catre Consiliul local al comunei Smeeni.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicata prin grija secretarului
comunei :
1 Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău,
2 Primarului comunei Smeeni,
3 Compartiment buget contabilitate.
Presedinte de sedinta
Consilier local
Alion Adrian

Contrasemneaza
Secretarul comunei
Stanescu Anghel Luigi

Nr. 38 din 12.05.2017 com. SMEENI,jud.BUZAU
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 .

