ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL ODĂILE

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

HOTĂRÂRE
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei ODĂILE a unei
suprafețe de teren situate în satul Valea -Fântânei,
comuna ODĂILE

Consiliul local al comunei Odăile;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei, înregistrată sub nr.
961/24.05.2019,
- raportul Comisiei de inventariere, înregistrat la nr. 974 /24.05.2019;
- rapoarte de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local
înregistrat la nr. 975 /24.05.2019;
- Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr.3471/2008 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea
activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
- Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii,
- prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
- prevederile art.21 lit.a) din Legea cadru a descentralizării
nr.195/2006,
În temeiul art. 36, alin.(2) lit. c, art. 45, art. 121 şi art. 123 din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se atestă Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al
comunei Odăile, astfel cum este prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul comunei va efectua demersurile necesare pentru
întocmirea cărţilor funciare pentru bunurile imobile prevăzute la art. 1.
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa la
Hotărârea Consiliului local Odăile nr. 18 / 31.05.2019 privind atestarea
inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Odăile se
completează cu poziția/pozițiile nr.1
prevăzute la art.1 din prezenta
hotărâre.
Art. 4. Secretarul comunei Odăile va comunica prezenta hotărâre
autorităţilor şi instituţiilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BĂDESCU VLADIMIR
_____________________

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar cu atribuţii delegate
OPREA MIRELA
__________________

ODĂILE - BUZĂU
Nr. 18 / 31.05.2019

X

X
X

Hotararea a fost adoptata de Consiliul Local al Comunei Odăile in sedinta din data de 31.05.2019, cu respectarea
prevederilor art.45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, (R), actualizata, cu un numar de 8..
voturi ,,pentru”, 0… ,,abtineri” si 0… voturi ,,impotriva”, din numarul total de 9 consilieri in functie si 8 consilieri
prezenti la sedinta.

ANEXA
La HCL ODĂILE nr. 18 / 31.05.2019

COMPLETARE LA
INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI

Secţiunea I: Bunuri imobile

Nr.
crt.

1.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

1.3.7.

Teren extravilan
neîmprejmuit

Elemente de identificare

Teren extravilan neîmprejmuit în
suprafaţă de 69 m.p., situat în
comuna Odăile, sat Valea Fântânei,
judeţul Buzău pe DJ 203 L

Primar :
GRAMA Tache – Cristache

Anul dobândirii sau,
după caz, al dării în
folosinţă

2019

Valoarea de
Inventar
(lei)

690 lei

Situaţia juridică
actuală. Denumire
act de proprietate
sau alte acte
doveditoare
HCL nr.18/31.05.2019

Contrasemnează pentru legalitate,

……..…………………..
Preşedinte de şedinţă :
BĂDESCU Vladimir
……………………………………

Secretar cu atribuţii delegate
OPREA MIRELA
……………………………………..

