ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL SMEENI
Adresa
Judeţul Buzau, Comuna Smeeni, Sat Smeeni, CUI 4154380
Telefon: 0238/732503/Fax: 0238/732549/E-mail:
primaria.smeeni@gmail.com

Hotarare
privind aprobarea achiziţionării unui imobil teren si cladiri ,proprietatea
privata a unor persoane fizice situate in sat Balaia , comuna Smeeni
Consiliul local al comunei Smeeni, judetul Buzau:
Având în vedere expunerea de motive ,nr. 9957/08.11.2017 ,a
Primarului comunei Smeeni privind necesitatea si oportunitatea achizitiei;
Tinând seama de intentia proprietarilor de vanzare a imobilelor
,Raportul compartimentului Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Smeeni nr. 9958/08.11.2017 , precum şi
avizul comun nr. 9959/08.11.2017 al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local al comunei Smeeni pentru proiectul de hotărâre mai sus
menţionat;
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;
Avand in vedere Raportul de evaluare al imobilului intocmit de catre
evaluator expert autorizat ANEVAR , d-l Tesleanu Gheorghe;
Tinând cont de prevederile:
-HCL nr. 14 /2016 ,prin care s-a aprobat bugetul general consolidat al
comunei Smeeni, pe anul 2017;
-Dispozitia Primarului comunei Smeeni , nr. 229 din 05 aprilie 2016 privind
solutionarea notificarii petitionarului Popescu Emilian Zaharia formulata in
temeiul Legii nr.10/2001 , prin care terenul si fosta cladire in care functiona
Scoala Balaia a fost restituita mostenitorilor def .Barbulescu Andrei;
În conformitate cu prevederile :
-Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale ,modificată si completată
ulterior ;
-Legii nr. 82/1991 , legea contabilitatii , cu modificarile si completarile
ulterioare;

-Legii nr.98/2016 , privind achizitiile publice;
În temeiul prevederilor 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;
HOTARASTE:
Art.1.Se insuseste Raportul de evaluare nr.72/19.09.2017,parte integranta
din prezenta ,intocmit de catre evaluator Tesleanu Gheorghe , al imobillelor
cladiri si teren aferent , proprietatea privata in cote indivize a d-lor Popescu
Emilian-Zaharia , Dumitrescu Constantin, Dumitrescu Nicolae Florin si a dnei Georgescu Florica , situat in sat Balaia , comuna Smeeni , avand numar
cadastral 21358.
Art.2.Se aproba achizitionarea prin negociere directa a imobilului
prevazut la art.1 ,respectiv teren in suprafata de 897 mp , cladire C1 in
suprafata construita de 109 mp si cladire C2(autodemolata), in suprafata de
20 mp , cu suma maxima de 40.000 lei inclusiv T.V.A.
Art.3.Finantarea achizitiei se va realiza din bugetul local al comunei
Smeeni, judetul Buzau .
Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si realizarea intregii
proceduri de achizitie , semnarea documentelor de achizitie si efectuarea
platii, se imputerniceste Primarul comunei Smeeni ,d-l Andrei Ion si
compartimentul Buget-Contabilitate.
Art.5.Prezenta hotărâre se va aduce la cunostiinţa publică prin afisare la
sediul autoritatii publice locale si se va comunica Institutiei Prefectului
Judetul Buzau, în scopul exercitarii controlului de legalitate.
Smeeni,13.11.2017
Presedinte de sedinta
Consilier local
Brinza Marian

Contrasemneaza
Secretarul comunei
Stanescu Anghel Luigi

Nr. 98 din 13.11.2017, com. SMEENI,jud.BUZAU
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in
sedinta din data de 13.11.2017, cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1)
din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale ,republicata si
actualizata, cu un numar de 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” , 0 „abţineri”
din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi la şedinţă 15.

