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Hotarare
privind aprobarea achizitionarii prin cerere de oferta a doua containere tip
locuinta si stabilirea destinatiei acestora de locuinte de necesitate
Consiliul local al comunei Smeeni, judetul Buzau:
Având în vedere expunerea de motive ,nr. 10654/06.12.2017 ,a
Primarului comunei Smeeni privind necesitatea si oportunitatea achizitiei;
Tinând seama raportul compartimentului Buget-Contabilitate din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Smeeni nr.
10655/06.12.2017 , precum şi avizul nr. 10656/06.12.2017 al comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Smeeni pentru proiectul
de hotărâre mai sus menţionat;
Luând în consideraţie cererea d-lui Nita Constantin , inregistrata sub
nr.10063/13.11.2017 ;
Tinând cont de prevederile HCL nr. 14 /2016 ,prin care s-a aprobat
bugetul general consolidat al comunei Smeeni, pe anul 2017;
În conformitate cu prevederile :
-art. 36, alin.6) .pct.2 din Legea nr.215/2001 ,a administratiei publice locale
,republicata r2 si actualizata;
-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;
-Legii asistentei sociale nr.292/2011ce reglementeaza forma de sprijin în
scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor
categorii de persoane;
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 aproba achizitionarea prin cerere de oferta a doua containere
modulare de tip locuinta in suma maxima de 12000 lei /bucata inclusiv
TVA.
Art.2. Se stabileste destinatia containerelor prevazute la art.1 aceea de
locuinte de necesitate.
Art.3. Containerele se vor acorda infolosinta gratuita pe perioada de 6
luni cu posibilitate de prelungire.
Art.4. Se imputerniceste Primarul comunei Smeeni pentru darea in
folosinta gratuita a locuintelor de necesitate , catre cetateni aflati in situatii
de nevoi speciale si sa incheie contractele de comodat in numele si pe seama
Consiliului local Smeeni.
Art.5. 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.6 .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.
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Nr. 111 din 11.12.2017, com. SMEENI,jud.BUZAU
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in
sedinta din data de 11.12.2017, 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.

