ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA SMEENI

H O T A R A R E nr. 72/30.07.2017
privind declararea apartenentei la domeniul public al comunei
Smeeni a unor suprafete de teren
Consiliul local al comunei Smeeni ,judetul Buzau:
In baza expunerii de motive nr.6995/25.07.2017 a Primarului comunei
Smeeni, Ing. Andrei Ion si avand in vedere:
-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
unitatilor administrativ-teritoriale;
-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;
-prevederile H.G. nr. 934/20.08.2008, H.G. nr.1974/2004 si H.G. 1292/2009, privind
modificarea si completarea H.G. nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al
judetului Buzau , precum si al municipiilor ,oraselor si comunelor din judetul Buzau;
-prevederile H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;
-prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica ,cu modificarile si
completarile ulterioare;
-raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Smeeni ,
inregistrat la nr.6996/25.07.2017;
-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consilului local al comunei Smeeni,
inregistrat la nr.6997/25.07.2017;
- Balanta de fond funciar a Comunei Smeeni;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
In baza H.C.L. nr. 33/1999 privind insusirea Inventarului bunurilor care
apartin domeniului public al comunei Smeeni, judetul Buzau;

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. 1)Se declara apartenenta la domeniul public al comunei Smeeni , a
suprafetei de 10000 mp teren arabil extravilan situat in T 13 , P 181 identificata
potrivit anexei 1.
2)Terenul mentionat la alin.1) provenit din schimbul de teren ,aprobat
prin H.C.L. Smeeni nr.62/2017 , intre UATC Smeeni si Comisia locala de fond
funciar Smeeni, va face obiectul infiintarii unei platforme de gunoi de grajd pentru
reducerea poluarii mediului cu nutrienti, proiect de interes public local.
Art.2. 1)Se declara apartenenta la domeniul public al comunei Smeeni , a
suprafetei de 10461 mp teren neproductiv extravilan situat in T 8 , P 116
identificata potrivit anexei 2.
2)Terenul mentionat la alin.1) va fi pus la dispozitia U.A.T.C. Smeeni in
vederea infiintarii unui parc fotovoltaic, proiect de interes public local..
Art.3. Anexele 1-5 fac parte integranta din prezenta.
Art.4. Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Smeeni
atestat prin H.G.nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului
Buzau , se completeaza prin introducerea a doua noi pozitii , respectiv pozitia nr.
336 in cazul imobilului prevazut la art.1 si pozitia nr.337 in cazul imobilului
prevazut la art.2 din prezenta.
Art.5. 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.6. Secretarul comunei va comunica in copie prezenta hotarare:
- Instituţiei Prefectului judeţului Buzău;
- Consiliului Judeţean Buzău
- Primarului comunei Smeeni
- Se afişează spre cunostinţă publică;
Presedinte de sedinta
Consilier local
Tanase Vasile

Contrasemneaza
Secretarul comunei
Stănescu Anghel Luigi

Nr. 72 din 30.07.2017 com. SMEENI,jud.BUZAU
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din data de
30.07.2017 cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr. 215 / 2001 , a administratiei
publice locale,republicata si actualizata, cu un numar de 13 voturi „pentru”,0„împotrivă” ,
0„abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi la şedinţă 13 .

