ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNEI ODĂILE
CONSILIUL LOCAL

tel.: 0238547605; tel./fax:0238525494; email: primariaodailebz@yahoo.com.
Cod fiscal 4593911

HOTĂRÂRE
privind declararea apartenentei la domeniul public al
comunei Odăile a unui teren
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.1353/27.07.2018 ;
raportul
Comisiei
de
inventariere,
înregistrat
la
nr.1.354/27.07.2018;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, anexate la
hotărâre, înregistrat la nr. 1.355/ 27.07.2018
- avizul de legalitate al secretarului comunei dat pe proiectul de
hotărâre ;
- Hotărârea Consiliului local Odăile nr.8/1999 privind însușirea
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei
Odăile;
- prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
- 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 administrativteritoriale;
- prevederile H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor
fixe;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- 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. Se declară apartenenţa la domeniul public al comunei
Odăile, judeţul Buzău, a unui teren situat în satul Valea Fântânei,
având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte din
prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul comunei, împreună cu aparatul de specialitate,
vor face demersurile pentru intabularea dreptului de proprietate
publică a comunei Odăile asupra acestui teren şi pentru completarea
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei,
pentru evaluarea valorică a acestora şi pentru completare.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului
comunei si Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău si se va aduce la
cunoştinţa publică prin afişare la avizierul primăriei.

Preşedinte de şedinţă,
Neacşu Romică
Avizează:
Secretar comună,
Şomoiag Constantin

Nr.15/31.07.2017

Aceasta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al comunei Odăile în şedinţa
ordinară din 31 iulie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2018 a
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nr. de _______voturi
pentru , _____voturi împotrivă,_____abțineri din nr. total de ___ consilieri locali prezenţi si ______
consilieri locali in funcţie.

Anexa la HCL nr.15/2018

Datele de identificare ale terenurilor pentru care se atestă apartenența la
domeniul public al comunei……………..
Secţiunea I –Bunuri imobile
Nr
crt.

Cod
clasific
are

Denumir
e bun

Elemente de
identificare

Anul
Valoare de Situaţie
dobândirii inventar
juridică
(lei)
actuală

1.8.15.

Teren

Satul ….
Destinație: Albie
torent
Suprafață: ……
Nr.cadastral/

2018

Comisie inventariere :

………….

Legea nr.
213/1998
O.G. nr.
nr.43/1997
Carte funciară
nr.............

