ROMÂNIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL SMEENI
H O T Ă R Â R E A N R. 45/30.09.2014
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei SMEENI a unor
suprafete de teren si modificarea inventarului domeniului privat prin
introducerea unor noi pozitii
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Smeeni nr. 6930 / 22.09.2014;
- luand în considerare HCL Smeeni nr. 3/2014 privind insusirea domeniul privat
al comunei Smeeni;
- raportul comisiei de inventariere inregistrat sub nr.6931/22.09.2014;
- văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local
Smeeni;
- schitele de identificare prin masuratori topografice in sistem Stereo ’70,
efectuate de topograf autorizat P.F.A. ICHIM PAUL ;
- in conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică,
- prevederile art. 555 -567 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicată;
- prevederile art. 6 din Legea nr.18/ 1999 privind fondul funciar;
- prevederile art.119 ,art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr 215/2001 privind
administratia publica locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.2861/2009 emis de catre Ministrul Finantelor Publice,
pentru aprobarea Normelor privin organizarea si efectuarea inventarierii elementelor
de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
În temeiul art. 36 alin. (1) , alin. (2) lit. “c” , art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. “b”,
art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locală,
republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. (1) Se atesta apartenenţa la domeniul privat al comunei Smeeni a
parcelelor de teren arabil, situate în intravilanul si extravilanul comunei Smeeni, sat
Caltuna, identificate conform centralizatorului schitelor cadastrale de delimitare si
amplasament , anexa 1 la prezenta.
(2) Schitele cadastrale de la nr. 1 -25 fac parte integranta din
prezenta.
Art. 2.
corespunzator.

Inventarul domeniului privat al comunei Smeeni se modifica in mod

Art. 3. (1) Se dispune înscrierea în Cartea Funciara a Comunei Smeeni
,Judetul Buzau a suprafetelor de teren identificate conform art. 1 în proprietatea
privată a comunei Smeeni.
(2) Formalităţile de înscriere în evidenţele de publicitate imobiliară a
dreptului de proprietate asupra imobilului ce face obiectul prezentei hotărâri se vor
realiza prin grija primarului comunei Smeeni.
Art. 4.

Prevederile prezentei hotarari pot fi atacate in instanta de contencios

administrativ ,in termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 5.

Hotărârea se va comunica Institutiei Prefectului – judetul Buzau,

OCPI Buzau si se va aduce la cunostinta publica prin afisaj, prin intermediul
secretarului comunei Smeeni.
Adoptată la Smeeni, în data de .30.09.2014
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Proiectul de Hot râre a fost adoptat cu
11
voturi „pentru” ,
0„împotriv ” , 1
„ab ineri” din totalul de 15 consilieri locali în
func ie, din care prezen i 12
;

