ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL SMEENI

HOTĂRÂRE

privind propunerea de diminuare a izlazului comunal si trecerea
la dispozitia comisiei locale de fond funciar a unei suprafete de
3,25 ha teren, trup de pasune Smeeni
Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău ;
Având în vedere :
•
•
•

•
•

•

•
•

expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, dl. Nicu Năstase
înregistrată la nr.698 din 21 februarie 2012 ;
referatul intocmit de secretarul comunei d-na Iancu Viorica , inregistrat
la nr.690/2012;
prevederile sentintei civile nr.702/2007 pronuntata de Judecatoria
Pogoanele – Judetul Buzau, in dosar nr.829/282/2007, ramasa definitiva
si irevocabila;
prevederile procesului verbal de punere in posesie inregistrat la
nr.7580/29.12.2011 ,
prevederile adresei nr.12969/2011 a Comisiei Judetene pentru stabilirea
dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Buzau din cadrul
Institutiei Prefectului Judetul Buzau,
prevederile adresei nr.7572/2012 comunicata Institutiei Prefectului –
Judetul Buzau , care cuprinde situatia sintetica a pajistei comunale la
nivelul Comunei Smeeni,
prevederile art.3 din Legea nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
prevederile art.29 alin.3 din Hotararea de Guvern nr.890/2005 pentru
aprobarea regulamentului privind procedura de constituire a comisiilor
pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului, a modelului
si modului de atribuire a titlurilor de propietate,.

În temeiul art. 36 alin. ( 2 ) lit.c ,, art. 45 alin (2) lit.”a” , coroborat
cu prevederile art. 115 alin. 1 lit. ‚’’b’’ din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aproba diminuarea izlazului comunal cu suprafata de 3,25
ha teren , din trupul de pasune Smeeni, destinat reconstituirii dreptului de
propietate in favoarea doamnei Buzila Aneta , in calitate de mostenitoare a
def. Anghel Ion.
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Art. 2 Suprafata de 3,25 ha teren , avand categoria de folosinta
pasune , este destinata punerii in aplicare a sentintei civile nr.702/2007,
pronuntata de Judecatoria Pogoanele – judetul Buzau , ramasa definitiva si
irevocabila .

Art. 3 Compartimentul fond funciar din cadrul Primăriei comunei
Smeeni şi secretarul comunei , vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului
-

Instituţiei Prefectului –Judeţului Buzău,
Primarului comunei ,
Compartiment fond funciar

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Consilier local,
DINU VALENTIN

CONTRASEMNEAZA,
Secretar ,
VIORICA RAIMONDA IANCU

Nr.

10 , Smeeni - Buzău, 29 februarie 2012 ;

Hotărârea a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” , 0 „abţineri” din
totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenti 15 .
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