ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL SMEENI
HOTARARE
nr. 65

privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Smeeni, judetul Buzau
Avand in vedere :
-expunerea
de
motive
a
Primarului
Comunei
Smeeni
,inregistrata sub nr. 6252/26.06.2017 , cu privire la proiectul de
hotarare privind privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Smeeni, judetul Buzau ;
-avizul secretarului de comuna dat pe proiectul de hotarare;
-avizul
comisiei de specialitate ,nr.6254/26.06.2017 din cadrul
Consiliului Local al Comunei Smeeni pentru proiectul de hotarare
mentionat mai sus;
-referatul comun al compartimentelor de specialitate din cadrul
Primariei comunei Smeeni, inregistrat sub nr.6253/26.06.2017;
-prevederile art.36, alin.(1), alin.(2), si art.121, alin.(4) din Legea
215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
-circulara nr.96475/30.10.2015 a M.D.R.A.P. transmisa prin adresa
comuna nr.11538/19314/07.09.2016 a Consiliului Judetean Buzau si a
Institutiei Prefectului Judetului Buzau;
-Anexa 72 privind Inventarul bunurilor aflate in domeniul public al
comunei Smeeni aprobata prin 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;
-H.C.L.Smeeni nr.33/1999 privind insusirea Inventarului bunurilor
care alcatuiesc domeniul public al comunei Smeeni, judetul Buzau;
-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 Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica,
cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile H.G. nr. 1031/1999
pentru aprobarea Normelor
metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care
alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor , municipiilor si
judetelor;
-prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;
In temeiul prevederilor art.45
alin.(1) si alin.(3), din Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala;
Hotaraste:
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Art.1.Se aproba rectificarea numerotarii pozitiilor introduse in
Sectiunea I (Bunuri imobile) din Inventarul bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Smeeni ,judetul Buzau, prin urmatoarele
hotarari ale Consiliului local :
-la Hotararea Consiliului local nr.9/2004 pozitiile 326^1 si 326^2 se
renumeroteaza si devin pozitiile 326 -327
-la Hotararea Consiliului local nr.62/23.10.2015 pozitiile nr. 266/1266/6 se renumeroteaza si devin pozitiile 328 si 333;
-la Hotararea Consiliului local Smeeni nr. 73/2016 ,pozitiile 266/7-266/8
se renumeroteaza si devin pozitiile 334 -335 ;
Art.2 La Sectiunea II (Bunuri mobile ) din Inventarul bunurilor care
alcatuiesc domeniul public al comunei Smeeni ,judetul Buzau, pozitia
nr.326 se renumeroteaza si devine pozitia nr.1.
Art.3.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.4.H.C.L. nr. 33/1999 privind insusirea Inventarului bunurilor care
apartin domeniului public al comunei Smeeni, judetul Buzau , cu
modificarile si completarile ulterioare,se modifica in mod corespunzator.
Art.5.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste
primarul
comunei
Smeeni
,secretarul
comunei
Smeeni
si
compartimentul Buget-Contabilitate din cadrul Primariei comunei
Smeeni.
Art.6. Prezenta hotarare insotita de anexe ,va fi afisata pentru aducere
la cunostinta publica si va fi transmisa atat celor in cauza cat si
institutiilor interesate.
Presedinte de sedinta,
Consilier local,
Tanase Vasile

Contrasemneaza,
Secretarul comunei
Stanescu Anghel Luigi

Nr.65 din 30.06.2017
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in
sedinta din data de
, 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.

pag.2/2

