ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA SMEENI

H O T A R A R E - nr. 62/30.06.2017
privind revocarea HCL Smeeni nr.33/2017 si nr.34/2017
Consiliul Local al comunei Smeeni ,judetul Buzau:
In baza expunerii de motive nr.6244/26.06.2017 privind revocarea HCL
nr.33/06.06.2017 si nr.34/06.06.2017 intocmita de catre Primarul comunei Smeeni,
Ing. Andrei Ion si avand in vedere:
-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Smeeni;
-avizul de legalitate dat pe proiectul de hotarare de catre secretarul comunei Stanescu
Anghel Luigi;
-prevederile H.G. nr. 1348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului
Buzau , precum si al municipiilor ,oraselor si comunelor din judetul Buzau, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-adresa comuna nr. 11538/19314/2016 a Consiliului Judetean Buzau si a Institutiei
Prefectului Judetului Buzau;
-prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004;
-prevederile H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor , oraselor ,
municipiilor si judetelor ;
-prevederile H.G. nr.1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si
al unitatilor administrativ-teritoriale;
-prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
In temeiul art. 36 alin.(2) ,lit.”b”si”c” si art. 45, alin (1) din Legea nr.
215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
H OTARASTE:
Art.1. Pe data prezentei se revoca H.C.L. Smeeni , nr.33/ 2017 si nr.34/2017.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste
primarul comunei Smeeni ,d-l Andrei Ion ,secretarul comunei ,d-l Stanescu Anghel
Luigi , compartimentul Cadastru si Urbanism si compartimentul Contabilitate ,din
cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Smeeni.
Art.3. Secretarul comunei va comunica in copie prezenta hotarare:
- Instituţiei Prefectului judeţului Buzău;
- Primarului comunei Smeeni
- Se afişează spre cunostinţă publică;
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Nr. 62 din 30.06.2017 com. SMEENI,jud.BUZAU

Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din data de 30.06.2017
, cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale
,republicata si actualizata, cu un numar de 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” , 0 „abţineri” din
totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi la şedinţă 12 .

