ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL ODĂILE

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

HOTĂRÂRE
Privind trecerea unor terenuri din domeniul privat in domeniul public al comunei Odăile
pentru cauza de utlitate publică
Consiliul Local Odăile, judeţul Buzău,
Având în vedere :
o Expunerea de motive a domnului primar Grama Tache Cristache înregistrată la
nr.971 /24.05.2019;
o Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.972/24.05.2019,
prezentat;

o Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe domenii de actvitate
ale Consiliului Local înregistrat la nr.973/24.05.2019 ;
o Prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modifcarile ulterioare,
În temeiul art. 46 din Legea nr.215 / 2001 , privind administraţia public locală ,
republicată ,cu modifcările şi completările ulterioare , emite următoarea :
HOTĂRÂRE
Art1.- Se aproba trecerea a două terenuri de 150 mp şi 224 mp din domeniul
privat in domeniul public al comunei Odăile, pentru cauza de utlitate publică, ale căror
elemente de identfcare sunt prevăzute in anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul comunei va face demersurile legale pentru intabularea
dreptului de proprietate publica al comunei asupra celor două terenuri menţionat la
art.1.
Art.3.- Prezenta Hotărâre, ce se poate ataca pe calea contenciosului
administratv, se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei,
în termenul prevăzut de lege, Prefectului judeţului Buzău , şi se aduce la cunoştnţă
insttuţiilor si persoanelor interesate.
Odăile
Nr. 19 /31. 05.2019
Preşedinte de sedintă:
BĂDESCU Vladimir

Contrasemnează,
Secretar cu atribuţii delegate ,

………………………

OPREA Mirela
…………………………….

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. 19 / 31.05.2019

COMPLETARE LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN
DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI ODĂILE
Secţiunea I: Bunuri imobile

Nr.
*crt.

Codul de
clasifcare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în folosinţă

Valoarea de
Inventar

Situaţia juridică
actuală. Denumire act de
proprietate sau alte acte
doveditoare

(lei)
Suprafaţa terenului = 224 m.p.

75.

1.3.7

Teren extravilan aferent
obiectvului ,,Sistem de
alimentare cu apă,
comuna Odăile, judeţul
Buzău”. Gospodărire apă.

N – Drăgoi Niţă
S – Drăgoi Niţă

Legea nr.213/1998
2019

2240 lei

H.C..L. nr.19/31.05.2019

E – Drum
V – Drăgoi Niţă

Suprafaţa terenului = 150 m.p.

76.

1.3.7.

Teren extravilan aferent
obiectvului ,,Sistem de
alimentare cu apă,
comuna Odăile, judeţul
Buzău”. Gospodărire apă.

N – Smeadu Zamfra
S – Smeadu Zamfra

Legea nr.213/1998
2019

1500

H.C..L. nr.19/31.05.2019

E – Drum
V – Smeadu Zamfra

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

Avizează pentru legalitate,
Secretar cu atrubuţii delegate,
OPREA MIRELA

