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H O T A R A R E 
privind revocarea Hotararii Consiliului Local Odăile nr. 10/2018 privind  

 darea spre administrare gratuită  a  unor spaţii situate pe izlazurile comunale  Valea 
Fântânei şi Piatra Albă, aflate în domeniul privat al comunei Odăile  

pentru funcţionarea unor stâni 
 

Consiliul Local al comunei Odăile, judeţul Buzău întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 29.05.2018, 

Avand in vedere: 
• Adresa Instituţiei Prefectului-Judeţul Buzău nr.5556/03.05.2018; 
• Expunerea de motive înregistrata sub nr. 1044/23.05.2018, întocmita de Primarul 

comunei Odăile, in calitate de initiator; 
• Referatul de specialitate nr. 1045/23.05.2018 al Compartimentului din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului; 
• Raportul de avizare nr. 1046/23.05.2018 al  Comisiilor de specialitate al 

Consiliului Local ; 
• Prevederile HCL nr.10/12.04.2018 privind darea spre administrare gratuită a unor 

spaţii situate pe izlazurile comunale Valea Fantanei şi Piatra Albă, aflate în 
domeniul privat al comunei Odăile pentru funcţionarea unor stâni ; 

• Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificarile  si completarile ulterioare;        

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

     Art.1. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari se revoca Hotararea Consiliului 
Local al comunei Odăile nr. 10/2018 privind darea spre administrare gratuită  a  unor 
spaţii situate pe izlazurile comunale  Valea Fântânei şi Piatra Albă, aflate în domeniul 
privat al comunei Odăile pentru funcţionarea unor stâni; 

       Art.2. Prezenta hotărâre  va fi adusă la cunoştinţa publicăprin afisare la sediul 
primăriei şi pe site-ul www.primăriaodailebz.ro  şi va fi comunicată: 

• Instituţiei Prefectului judeţului Buzău; 
• Primarului comunei Odăile. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

    SFINTEŞ EMIL 

_________________                                                              CONTRASEMNEAZĂ, Secretar 

                                                                                                            ŞOMOIAG CONSTANTIN                                                              
Nr. 11  / 29.05.2018                                                                                    ______________________ 
 

 

Hotararea a fost adoptata cu……………….voturi ,, pentru”,…………….…voturi ,,impotrivă” si………..….,,abtineri”. 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

PRIMĂRIA  COMUNEI  ODĂILE 


