COMUNA SMEENI, JUDEŢUL BUZĂU
Tel. 0238/532.503, Fax. 0238/532549
e-mail: primaria.smeeni@gmail.com

HOTĂRÂRE
privind insusirea raportului de evaluare si achizitionarea directa a unor
bunuri mobile proprietatea S.C. Dumal Cris Stil S.R.L din cadrul
Caminului Cultural Smeeni
Primarul comunei Smeeni, jude ul Buz u
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, jud. Buzau, d-l Andrei Ion ,
nr. 6164/18.08.2014 ;
-prevederile H.C.L. nr. 24/28.07.2014 prin care se aproba rezilierea contractului
de inchiriere nr.3950/06.06.2013 incheiat intre Comuna Smeeni si S.C. Dumal Cris
Stil,S.R.L ;
-prevederile art. 4- 6 ,art. 11, art. 13, art. 14 si ale art. 17 din contractul de
inchiriere nr.3950/06.06.2013 incheiat intre Comuna Smeeni si S.C. Dumal Cris
Stil,S.R.L ;
-prevederile capitolului II „Executarea silita a obligatiilor” al Titlului V
„Executarea obligatiilor” din Cartea a V-a „Despre obligatii” din Codul Civil (art.
1549 – 1554);
-avizul secretarului de comuna dat pe proiectul de hotarare;
-referatul Compartimentului de Specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului comunei Smeeni nr. 6165/18.08.2014 ;
-avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Smeeni, nr.
-raportul de evaluare intocmit de catre d-na Valerica Olteanu ,persoana
autorizata ,membru ANEVAR;
În temeiul, art.45 alin.1 art. 115 , alin.1 ,lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administra ia public local ,republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare
HOT R
TE:
Art.1 (1) Se insuseste raportul de evaluare al bunurilor mobile
proprietatea S.C. Dumal Cris Stil S.R.L din cadrul Caminului Cultural Smeeni si
a costurilor generate de intocmirea acestuia .
(2) Se achita din bugetul local valoarea stabilita in raportul de
evaluare.
(3) Se constituie Comisia de preluare a bunurilor prevazute in
raportul de evaluare , in urmatoarea componenta:
-Presedinte: Andrei Ion -primar
-Membru :Dumitrascu Nicolae- viceprimar
-Membru :Predescu Olga -contabil

-Membru :Toader Adrian-reprezentant al Consiliului
Local Smeeni
-Membru : Stoica Ion -consilier Cabinet Primar
-Secretar comisie: Vasile Alina - secretarul comunei
Smeeni
(4) Se introduc in inventarul domeniului privat al Comunei
Smeeni , bunurile achizitionate prevazute in raportul de
evaluare si preluate pe baza de proces-verbal predare
primire intocmit de catre comisia prevazuta la alin.(3)
Art.2 Impotriva prevederilor prezentei hotarari, persoanele nemultumite se
pot adresa Instantei de contencios administrativ a Tribunalului Buzau in termen de
30 de zile de la comunicare.
Art.3 Secretarul comunei Smeeni va asigura comunicarea prezentei
hotarari persoanelor i autorit ilor interesate.
Presedinte de sedinta
Contrasemneaza
Secretar de comuna

Consilier local

Sterian Petrica

Nr. 36 /25.08.2014 , Smeeni - Buz u,

Vasile Alina

;

Proiectul de Hot râre a fost adoptat cu 7
voturi „pentru” ,
0„împotriv ” , 2 „ab ineri” din totalul de 15 consilieri locali în func ie,
din care prezen i 9
;

