ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
H O T A R A R E nr. 40/12.05.2017.
privind aprobarea finantarii obiectivului de investitii: “Înfiinţarea
sistemului de distribuţie a gazelor naturale în comuna
Smeeni,cu satele :Smeeni, Bălaia,, Moisica , Albeşti, UdaţiMînzu ,Udaţi-Lucieni si Călţuna, judetul Buzau”
In baza expunerii de motive nr.4483/06.05.2017, intocmita de catre
Primarul comunei Smeeni , Ing. Andrei Ion si a raportului compartimentului
Buget-Contabilitate inregistrat sub nr. 4484/06.05.2017;
Avand in vedere :
-Hotararea Consiliului local Smeeni nr.47/2015 privind infiintarea
sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna Smeeni;
- Hotararea Consiliului local Smeeni nr.14/2017 privind aprobarea
bugetului local al UATC Smeeni pentru anul 2017;
-prevederile Legii nr.123/2012 ,legea gazelor , cu modificarile si
completarile ulterioare ;
-prevederile Ordinului nr.5/05.02.2009 ,privind aprobarea Normelor
tehnice pentru proiectarea ,executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale ;
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale ,cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art. 36, alin. (1), alin.(2), litera c), alin.(5), litera b) si
art.123, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere Raportul comun de avizare ,nr. 4485/06.05.2017 al
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;
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 finantarea obiectivului de investitii: “Înfiinţarea
sistemului de distribuţie a gazelor naturale în comuna Smeeni,cu
satele :Smeeni, Bălaia,, Moisica , Albeşti, Udaţi-Mînzu ,UdaţiLucieni si Călţuna, judetul Buzau”, din bugetul propriu al Comunei
Smeeni precum si din alte surse legal constituite :credite ,fonduri
guvernamentale si neguvernamentale ,suma care este prevazuta in
devizul general reactualizat .
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei
imputerniceste Primarul comunei Smeeni, d-l Andrei Ion.

hotarari

se

Art.3 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. 40 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 .

