ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
nr.89 din 15.09.2017
privind schimbarea destinatiei unui imobil teren cu constructii aflat in
domeniul privat al comunei Smeeni ,situat in sat Smeeni , comuna Smeeni
Consiliul Local al comunei Smeeni ,judetul Buzau;
Avand in vedere :
-expunerea de motive a Primarului comunei Smeeni , d-l Andrei Ion in
calitate de initiator al proiectului de hotarare ,inregistrata sub nr.8111/08.09.2017;
-prevederile H.C.L. 55/22.07.2016 prin care s-a aprobat achizitionarea
imobilelor cladiri aflate proprietatea CONSUMCOOP “FEDERAL COOP “ BUZAU;
-contractul de vanzare cumparare nr. 4832/31.08.2016, prin intermediul
caruia UATC Smeeni ,proprietara terenului a devenit si proprietar al cladirilor C1-C9,
din cadrul fostului autoservice CONSUMCOOP “FEDERAL COOP “ BUZAU;
-prevederile art. 3 alin. (1) si alin. (4) si art. 21 din Legea privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr. 213/1998, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile art. 36, alin (1), alin. (2), lit. c) si d), art. 5, lit.a), art. 6,lit. a),
numarul 1, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Memoriul justificativ , nr.8812/08.09.2017 ,intocmit de catre
compartimentul Cadastru si Urbanism , cu aportul Administratorului public si al
Compartimentului Buget-Contabilitate;
-Extrasul de Carte Funciară nr. 22934 a Comunei Smeeni;
-raportul comun de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local Smeeni,inregistrat sub nr.8113/08.09.2017 :
In temeiul art. 45, alin (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

H OTARASTE :
Art.1. Se aproba schimbarea destinatiei constructiei C7 si teren aferent ,
imobil aflat in proprietatea privata a Comunei Smeeni din “ autoservice in suprafata
construita de 451 mp “ , in constructie si teren aferent “Spatiu autoservice , depozit si

activitati industriale , in suprafata construita de 451 mp“ , avand NC 22934-C7
identificata in anexa 1 la prezenta hotarare .
Art.2. Schimbarea destinatiei se stabileste in vederea exploatarii
financiare a constructiei , respectiv pana la initierea obiectivului de investitii
“Consiliul local -Camin pentru Persoane Varstnice Smeeni“.
Art.3. Eventuala inchiriere a spatiului prevazut la art.1 se realizeaza pe
baza de contract in urma hotararii a Consiliului local Smeeni cu prevederea expresa a
clauzei de incetare din motiv de utilitate publica.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
insarcineaza Primarul comunei Smeeni , d-l Andrei Ion si compartimentul BugetContabilitate.
Art.5. Prezenta hotarare se comunica prin grija Secretarului comunei
Smeeni:
-

Institutiei Prefectului judetului Buzau ;
Primarului comunei Smeeni ;
Compartimentului Buget-Contabilitate ;
Compartimentului Cadastru si Urbanism;
Site-ul oficial al Primariei comunei Smeeni.
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
BRINZA MARIAN

CONTRASEMNEAZA,
S E C R E T A R,
STANESCU ANGHEL LUIGI

Nr. 89 din 15.09.2017 , com. SMEENI,jud.BUZAU
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din
data de 15.09.2017, 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..

