ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA SMEENI
HOTARARE-nr.63/ 2017
privind atestarea la domeniul privat al comunei Smeeni a unei suprafete de
teren
Consiliul Local al comunei Smeeni ,judetul Buzau :
Avand in vedere:
• expunerea de motive a primarului comunei Smeeni dl Ing. Andrei Ion si înregistrată
la nr. 6246/26.06.2017;
• referatul comun al compartimentelor de specialitate ale Primariei comunei Smeeni,
inregistrat sub nr. 6247/26.06.2017;
• raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Smeeni
6248/26.06.2017;

,nr.

• avizul secretarului comunei d-l Stanescu Luigi ,dat pe proiectul de hotarare;
• prevederile H.G. nr.1348/2001, privind atestarea domeniului public al judetului
Buzau, cu modificarile si completarile ulterioare;
• prevederile HCL nr.33/ 31.08.1999 , privind insusirea inventarului bunurilor care
apartin domeniului public al comunei Smeeni ,cu modificarile si completarile
ulterioare;
prevederile art.8 alin. (1) din Legea nr.82/1991, republicata si actualizata , Legea
contabilitatii;
• prevederile art. 4 art.10, alin.(2) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate
publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare;
• prevederile HG nr.35/2016 privind completarea Legii Cadastrului si publicitatii
imobiliare;
• contractul de vanzare-cumparare nr. 928/04.05.2017, incheiat la Biroul Notarului
Public Dumitrache Gheorghe prin care terenul arabil extravilan in suprafata de
10000mp a intrat in proprietatea UATC Smeeni;
• Cartea funciara nr. 22534 a U.A.T.C. Smeeni;
• prevederile H.C.L. nr.16/2003 privind insusirea Inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul privat al comunei Smeeni , cu modificarile si completarile
ulterioare;
In conformitate cu art.36 alin.(2) lit. c), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
HOTĂRĂSTE:

Art.1. Se atesta la Domeniul privat al comunei Smeeni , suprafata de 10000 mp ,
teren extravilan , categoria de folosinta arabil, situat in T 13 P 181, inscris in C.F.
nr.22534 a Comunei Smeeni avand nr. cadastral 22534 ,identificat conform anexei 1
la prezenta.
Art.2. Inventarul actualizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei
Smeeni ,anexa 2 la prezenta, se completeaza in mod corespunzator, prin introducerea
pozitiei nr.62.08 .
Art.3.

Planul de amplasament si delimitare a imobilelor, intocmit de specialist

topograf Iordache Florian-Tudorel , face parte integranta din prezenta.
Art.4. Se imputerniceste primarul comunei Smeeni d-l Andrei Ion sa depuna
diligentele necesare intabularii imobilelor in domeniul privat al comunei Smeeni ,
judetul Buzau.
Art.5.

Secretarul comunei va comunica in copie prezenta hotarare:
- Instituţiei Prefectului judeţului Buzău;
- Primarului comunei Smeeni
- Se afişează spre cunostinţă publică;
Presedinte de sedinta
Consilier local
Tanase Vasile

Contrasemneaza
Secretar de comuna
Stanescu Anghel Luigi

Nr. 63/30.06.2017, 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
voturi
„pentru”, „împotrivă” , „abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din
care prezenţi la şedinţă .

