
  

tel.: 0238547605;  tel./fax:0238525494;   email: primariaodailebz@yahoo.com.

                                                                                Cod  fscal  4593911

H O T Ă R Â R E

privind modificarea si completarea Inventarului  

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei ODĂILE, judeţul Buzău

Consiliul Local al comunei  ODĂILE,

Având în vedere:

- Circulara Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
nr.96475/30.10.2015;

- Circulara comună a Consiliului Judeţean Buzău şi Instituţiei Prefectului – Judeţul
Buzău nr.11538/19314/07.09.2016;

- expunerea de motive a primarului, înregistrată la nr.1323/ 27.07.2017

- raportul Comisiei din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la
nr. 1324/27.07. 2017;

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, anexate la hotărâre,
înregistrat la nr. 1325/ 27.07.2017;

- Hotărârea Consiliului Local Odăile nr. 8/1999 privind însuşirea Inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Odăile, cu modificările şi
completările aduse prin Hotărârea Consiliului Local Odăile nr.15/11.06.2006 privind
modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Odăile şi
prin Hotărârea Consiliului Local Odăile nr.20/27.09.2007 privind modificarea Inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Odăile;

- Hotărârea Consiliului Local Odăile nr.19/30.05.2016 privind trecerea unor
terenuri din domeniul privat în domeniul public al comunei Odăile pentru utilitate
publică;

- prevederile H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor;
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- prevederile H.G. nr.1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al
unităţilor administrativ - teritoriale;

- prevederile anexei nr.51 a Hotărârii Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea
domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Buzău, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea
şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. „c” şi art.45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 La Secţiunea II - ,,Bunuri mobile” din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei ODĂILE nr.671, poziţia nr.68 se renumerotează şi devine poziţia nr.1.

Art.2. La Secţiunea I - ,,Bunuri imobile” din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei ODĂILE poziţia nr.671, introdusă prin Hotărârea Consiliului Local al
comunei Odăile nr.20/2007, se renumerotează şi devine poziţia nr.69.

Art.3. Secţiunea I ,,Bunuri imobile” din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei ODĂILE se completează cu poziţiile nr. 70, 71, 72 şi 73, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărârea Consiliului Local al comunei Odăile nr.8/28.09.1999 privind însuşirea
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Odăile, cu modificările
aduse prin H.C.L. Odăile nr.15/2006 şi prin H.C.L. Odăile nr.20/2007, se modifică
conform art.1 – art.3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Secretarul comunei va asigura comunicarea hotărârii autorităţilor şi instituţiilor
interesate.

          Odăile
Nr. 23 /31. 07.2017

Preşedinte de sedintă:

GAVRILĂ DANIEL
..........................

Contrasemnează,
                                        Secretar,

                                                                                             Constantn Somoiag


