ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

nr. 39/30.09.2014

privind punerea in posesie , in ordinea depunerii cererilor de catre
solicitanti , a cate maxim 1000 mp pasune ,in limita suprafetei,
proprietatea privata a cetatenilor comunei Smeeni , in tarlaua 8 parcela 116 , aflata in acest moment in indiviziune.
Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău ;
Având în vedere :








expunerea de motive a primarului comunei Smeeni dl Ing. Andrei
Ion si înregistrată la nr.7044/24.09.2014 ;
avizul secretarului comunei dat pe proiectul de hotarare ;
avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Smeeni
inregistrat la nr.7045/ 24.09.2014;
prevederile Legii 18/1991 privind fondul funciar;
prevederile art.5 ,lit. a,c si i si art.33,alin.1 din H.G. 890/2005
privind aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire,
atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a
proprietarilor;
cererile cetatenilor satului Smeeni,comuna Smeeni,judetul Buzau;
.În temeiul art. 36 alin. ( 2 ) lit. c) si alin (5) lit. b) , 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 punerea in posesie la cererea proprietarilor de
pasune, in tarlaua 8 , parcela 116 , situata in extravilanul satului
Smeeni , comuna Smeeni , judetul Buzau ;
Art. 2 Punerea in posesie se face in urma solicitarilor proprietarilor
de pasune in indiviziune ,in ordinea cererilor , in suprafata de 1000mp
si in limita suprafetei tarlalei, respectiv parcelei mentionate la art.1.
Art. 3 Solutionarea favorabila a cererilor si punerea in posesie definitiva
se face conform prevederilor art.2, din prezenta hotarare si respectarea de

catre solicitanti a
permanente.

prevederilor O.U.G. 34/2006 privind pajistile

Art. 4 Punerea in posesie definitiva se va efectua la data iesirii din
indiviziune a tuturor proprietarilor de teren agricol de pe raza UAT
Smeeni , categoria pasune .
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului :
- Instituţiei Prefectului –Judeţului Buzău,
- Primarului comunei Smeeni,
- Comisiei Locale de Fond Funciar
- Locuitorilor comunei Smeeni

Presedinte de Sedinta
Sterian Petrica

Contrasemneaza
Secretar
Vasile Alina

Nr. 39 , Smeeni - Buzău , 30.09.2014;
Hotărârea a fost adoptata cu 12
voturi “pentru , 0 „împotrivă” ,
0„abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenti 12.
.

