ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL ODĂILE
HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei ODĂILE, judeţul Buzău
Consiliul Local al comunei Odăile, judeţul Buzău,
Având în vedere:

ü expunerea de motive a primarului, înregistrată la nr.1806 /23.10.2017;
ü raportul viceprimarului comunei, înregistrat la nr.1807 /23.10.2017;
ü Circulara Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
nr.96475/30.10.2015;
ü Avizul comisiei de specialitate al C.L., înregistrat la nr.1808/23.10.2017;
ü Circulara comună a Consiliului Judeţean Buzău şi Instituţiei Prefectului –
Judeţul Buzău nr.11538/19314/07.09.2016;
ü adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Buzău nr.19931/19.10.2017;
ü Hotărârea Consiliului Local Odăile nr.8/1999 privind însuşirea Inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Odăile, cu modificările şi
completările ulterioare;
ü Hotărârea Consiliului Local Odăile nr.38/2016 privind trecerea unor terenuri
din domeniul privat în domeniul public al comunei Odăile pentru cauză de
utilitate publică;
ü Hotărârea Consiliului Local Odăile nr.29/2017 privind implementarea
Proiectului ,,AMENAJARE TEREN PENTRU AGREMENT – MULTISPORTODĂILE”
ü Cartea funciară nr.20130/2017;
ü prevederile H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
ü 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;
ü prevederile anexei nr.51 din Hotărârea 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;
ü prevederile H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
ü 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. Secţiunea I „Bunuri imobile” din Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Odăile se completează cu poziţia nr. 74, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Hotărârea Consiliului Local Odăile nr.28/2017 privind trecerea din
domeniul privat în domeniul public al comunei Odăile a unui teren situat în satul Valea
Fântânei, comuna Odăile, judeţul Buzău se abrogă.
Art.3. Hotărârea Consiliului Local Odăile nr.8/1999 privind însuşirea
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Odăile, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică conform art.1 din prezenta
hotărâre.
Art.4. Secretarul comunei va asigura comunicarea hotărârii autorităţilor şi
instituţiilor interesate.

P R E Ş E D I N T E DE Ş E D I N Ţ Ă ,
……………………………………………….

Contrasemnează:
Secretar comună,
Constantin ŞOMOIAG

Nr. 33
Data: 26.10.2017

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de 9 voturi pentru, - voturi impotriva, abtineri, - absenti.

ANEXA
La HCL nr.33/26.10.2017

COMPLETARE LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN
DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI ODĂILE
Nr.
crt.

*

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în folosinţă

Preşedintele comisiei de inventariere,

74

1.3.7

Teren intravilan aferent
obiectivului
,,AMENAJARE
TEREN
PENTRU AGREMENT –
MULTISPORT- ODĂILE”

Sat Valea Fântânei
Suprafaţa terenului = 1429 m.p.
Vecini:
N – Magazin SC Grama CV la
Brazi
S – Incinta târgului săptămânal
E- Incinta târgului săptămânal
V - Incinta târgului săptămânal

2016

Valoarea de
Inventar

Situaţia juridică
actuală. Denumire act
de proprietate sau alte
(lei)
acte doveditoare
Membrii comisiei de inventariere,

1600

Legea nr.213/1998
H.C.L. Odăile
nr.38/29.11.2016
C.F. nr.20130/2017

Secretar,
Şomoiag Constantin
……………………

Preşedinte şedinţă
……………………

