ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE

privind transmiterea fara plata a dreptului de proprietate asupra
autoturismului Dacia Logan avand numar de inmatriculare BZ-08-JOD
,catre SC OVERSET SERDIS SRL ,cu actionar unic Consiliul local Smeeni

Consiliul Local al comunei Smeeni, judetul Buzau:
Avand in vedere prevederile art.1, art. 3, alin (4), art.10, alin.(2) din
Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 36, alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administratia publica locala republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
In baza expunerii de motive a Primarului comunei Smeeni, in calitate de
initiator al proiectului de hotarare, inregistrata sub nr.10675/06.12.2017;
În baza Raportului nr.10676/06.12.2017 intocmit de catre Compartimentul
Buget-Contabilitate din cadrul Primariei comunei Smeeni ;
Avand in vedere :
- prevederile art. 1 (1) din HG 841/23.10.1995 privind procedurile de
transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor
publice
- prevederile art.47 si 117 lit “a” din legea nr 215/2001 administratrie publice
locale republicata
- prevederile art.2 si 6 alin 1 si 2 din legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica ;
Avand in vedere prevederile art.5 Lg.213/1998 cu modificarile si completarile
ulterioare coroborate cu cele ale art.8 din Ordonanta Guvernului 80/2001, privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice ;
Avand in vedere raportul comun de avizare al comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului local Smeeni , inreg. sub nr.
In temeiul art. 45 din Legea 215 / 2001 privind administratia publica
locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba transmiterea fara plata a dreptului de proprietate asupra
autoturismului Dacia Logan ,cu numarul de inmatriculare BZ-08-JOD din
proprietatea privata a Comunei Smeeni ,in proprietatea SC OVERSET SERDIS
SRL , avand actionar unic Consiliului local Smeeni.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
imputerniceste Primarul comunei Smeeni si compartimentul BugetContabilitate.
Art.3. Actul de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate si procesul
verbal de predare-primire ,se incheie in termen de 30 zile de la data comunicarii
hotararii.
Art.4. Autoturismul prevazut la art.1 dobandit in conditiile prezentei hotarari nu
pot fi instrainat sau dat in folosinta cu plata sau fara plata in termen de 10 ani de
la data dobandirii dreptului de proprietate.
Art.5. Secretaril comunei va comunica in copie prezenta hotarare:
- Institutiei Prefectului judetului Buzau ;
- Primarului comunei Smeeni ;
- Serviciului Buget, Financiar- Contabilitate;
- SC OVERSET SERDIS SRL;
si se va afisa pe pagina de internet proprie;

Presedinte de sedinta ,
Consilier local ,
Minea Ioana

Contrasemneaza ,
Secretar,
Stanescu Anghel Luigi

Nr. 118 , Smeeni - Buzău,11.12.2017 ;
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 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” , 0
„abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi la şedinţă 15.

