ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL SMEENI
HOTĂRÂRE nr.28/19.04.2016
privind darea în folosinţă gratuită a Autovehicului Special N3 , marca Mercedes-Benz
,tip Atego 1828 , avand serie identificare WDB9505311K552651
si numar de
inmatriculare BZ-08-VPF (autovidanja) catre SC OVERSET SERDIS SRL ,in vederea
oferirii catre populatie a serviciului public de colectare a apei menajere
Având în vedere :
- expunerea de motive a Primarului comunei Smeeni, nr.2978/24.03.2016;
- raportul compartimentului de resort din cadrul Primariei comunei Smeeni,
nr.2979/24.03.2016;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Smeeni,
nr.2980/24.03.2016;
- prevederile art. 3 si 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.2 ,lit d), alin.5, lit.a) şi art. 45 , alin. (2) ,lit.
(a) ,coroborat cu prevederile art. 115 , alin. 1, lit. ‚’’b’’din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local Smeeni adoptă prezenta hotărâre :
Art.1 Se aprobă darea în folosinţă gratuită a Autovehicului Special N3 , marca
Mercedes-Benz ,tip Atego 1828 , avand serie identificare WDB9505311K552651 si
numar de inmatriculare BZ-08-VPF (autovidanja) catre SC OVERSET SERDIS SRL ,in
vederea oferirii catre populatie a serviciului public de colectare a apei menajere, pe o
perioadă de 10 (zece) ani.
Art.2 Se aproba contractul de comodat parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Titularii dreptului de folosinţă gratuită vor suporta contravaloarea
de intretinere si exploatare.

cheltuielilor

Art.4 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. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de catre Primarul comunei Smeeni
,d-l Andrei Ion si de catre Compartimentul Juridic ,din cadrul Primariei comunei

Smeeni, prin intermediul domnului Stanescu Anghel Luigi si va fi comunicata de catre
acesta :
-Institutiei Prefectului -Judetul Buzau
-SC OVERSET SERDIS SRL
-Compartimentului Buget-Contabilitate
-Compartimentului Juridic
-Spre cunostinta publica prin afisare

Presedinte de sedinta
Consilier local
Cristea Stefan

Contrasemneaza
Secretar
Stanescu Anghel Luigi

Nr. 28 din 19.04.2016 com. SMEENI,jud.BUZAU
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din data de 19.04.2016
, cu
respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr. 215/2001, a administratei publice locale ,republicata si
actualizata, cu un numar de 10 voturi „pentru”, 3 „împotrivă” , 1 „abţineri” din totalul de 14 consilieri
locali în funcţie, din care prezenţi la şedinţă 14 .

