ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZAU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE - nr.42/12.05.2017
privind acceptarea succesiunii vacante a imobilului teren intravilan si locuinta
situata in T 20 , sat Albesti si introducerea acestora in inventarul domeniului
privat al comunei Smeeni
Avand in vedere:
-expunerea de motive prezentata de către primarul comunei Smeeni în
calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 4489/06.05.2017 ;
-raportul de avizare ale comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Smeeni , nr.4490/06.05.2017;
- art. 680, art. 891, art. 902 si art. 1135-1138 din Legea nr. 287/2009 privind
Codul Civil actualizat cu modificarile si completarile ulterioare ;
-Anexa 24 -Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale dupa def.
Potrivitu Ion , eliberata de Primaria comunei Smeeni;
-certificatul de deces seria DZ nr.178523 , emis de catre Primaria comunei
Smeeni pe numele def.Potrivitu Ion ;
-titlul de proprietate 40513/26 din 18.07.1996 , autor Potrivitu Ion;
În temeiul prevederilor art.

45 alin. (1) din Legea administraţiei

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Consiliul Local al comunei Smeeni adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aproba acceptarea succesiunii vacante in favoarea Comunei
Smeeni a imobilului situat in intravilanul satului Albesti , comuna Smeeni

,judetul Buzau , in tarlaua 20 , autor def. Potrivitu Ion ,compus din teren
intravilan-curti constructii in suprafata de 1100 mp,teren arabil intravilan
1400 mp si casa cu anexa in suprafata totala construita de 54 mp, identificate
in anexa la prezenta .
Art.2.

Se aproba inscrierea imobilului prevayut la art. 1 , dupa

dezbaterea succesiunii ,in inventarul domeniului privat al Comunei Smeeni ,
judetul Buzau.
Art.3.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează

Primarul comunei Smeeni.
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 se comunică, prin intermediul secretarului

comunei Smeeni, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Smeeni şi
prefectului judeţului Buzau şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în
Monitorul Oficial , mass-media locala precum şi pe pagina de internet a
Primariei comunei Smeeni.

Avizeaza
Presedinte de sedinta
Consilier local

Secretarul comunei
Stanescu Anghel Luigi

Alion Adrian
Nr. 42 , Smeeni - Buzău, 12.05.2017 ;
Hotărârea a fost adoptata cu 12 voturi „pentru”, 1 „împotrivă” ,
0„abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care
prezenti 13 .

