ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi a unui imobil-teren aflat in domeniul
public al comunei Smeeni , situat in sat Albesti , avand numar cadastral 23204
Consiliul local al Comunei SMEENI, județul Buzău,
Având în vedere:
• proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar ION ANDREI;
• expunerea de motive a primarului comunei SMEENI, județul Buzău, înregistrată
la nr.9963/08.11.2017;
• raportul compartimentului de specialitate, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat la nr.9964/08.11.2017, aprobat de primarul comunei
SMEENI, județul Buzău;
• avizul comun , nr.9965/08.11.2017 al Comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local Smeeni;
• prevederile art.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia;
• prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată , cu modificările și completările ulterioare;
• prevederile art.132-134 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr.700/2014 cu
modificarile si completarile ulterioare;
• prevederile art.879 si art.880 din Codul Civil ,republicat;
• prevederile art.25, alin.(2) al Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii
imobiliare , cu modificarile si completarile ulterioare;
• prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în
administrația publica locală;
• prevederile Legii nr. 554/2001 privind contenciosul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
în temeiul art.36 alin.(2), lit.c) și art.115 alin.1, litera b din Legea nr.215/2001
a administrației publice locale, republicată , cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE
Art.1.– Se aproba dezmembrarea imobilului teren intravilan inscris in cartea funciara a
Comunei Smeeni nr.23204 , N.C.23204 situat in sat Albesti ,comuna Smeeni , avand
denumirea DS 224 , identificat in anexa parte integranta din prezenta ,in doua loturi cu
numere cadastrale diferite astfel:
(1) lotul numarul 1 in suprafata de 1115 mp teren avand categoria de folosinta drum;
(2) lotul numarul 2 in suprafata de 1545 mp teren avand categoria de folosinta teren
neproductiv;
Art.2.– Lotul nr.1 prevazut la art.1 , alin.(1) va ramne in Inventarul bunurilor aflate in
domeniul public al comunei Smeeni, Anexa 72 la H.G. nr.1348/2001 privind atestarea
domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor
din județul Buzău , la pozitia curenta , respectiv nr.91.
Art.3.– Pentru lotul nr.2 prevazut la art.1 , alin.(2) , prin hotarare a Consiliului local
Smeeni de completare a Inventarului bunurilor aflate in domeniul public al comunei
Smeeni , se va infiinta pozitie distincta.

Art.4.– Se imputerniceste primarul comunei Smeeni , d-l Andrei Ion sa efectueze toate
demersurile in vederea intocmirii documentatiei tehnico-cadastrala si sa semneze actul
de dezmembrare in numele Consiliului local Smeeni .
Art.5.–Secretarul comunei Smeeni va aduce la cunoștința instituțiilor publice ,
autorităților publice, va comunica persoanelor interesate și va aduce la cunoștință publică
prezenta hotărâre.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local
Brinza Marian

CONTRASEMNEAZA,
Secretar,
Stanescu Anghel Luigi

Nr.96/13.11.2017 com. SMEENI,jud.BUZAU
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din data de
13.11.2017, cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale ,republicata si actualizata, cu un numar de 15 voturi
„pentru”, 0 „împotrivă” ,0 „abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din
care prezenţi la şedinţă 15.

