ROM ÂNIA
Judeţul Buzău
Comuna Movila Banului
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 27/29.06.2018
privind completarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului
public al comunei M ovila Banului, județul Buzău
Consiliul Local al comunei Movila Banului, județul Buzău;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Movila Banului, judetul Buzău, înregistrată
cu numărul 2989/05.06.2018;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului,
înregistrat cu numărul 2990/05.06.2018
- raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al
comunei Movila Banului, înregistrat sub numărul 2991/05.02018;
- avizul de legalitate al Secretarului comunei, dat pe proiectul de hotărâre;
- prevederile HG nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologiceprivind
înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al
unităților administrativ-teritoriale;
- Hotărârea Guvernului nr. 1348/2001 privind atestarea domeniului public al județului
Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău;
- prevederile HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor,
municipiilor și județelor;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publice, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 858 din Noul cod civil, Titlul VI – Proprietatea publică, Cap. I.
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) lit. a) și art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă completarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului public al
comunei Movila Banului, județul Buzău, Secțiunea I – Bunuri imobile, conform Anexei,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 (1) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică și se completează
corespunzător anexa la HG nr. 1348/2001 privind atestarea domeniului public al județului
Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău.
Art.3 Secretarul UAT Comuna Movila Banului va înainta prezenta hotărâre la Consiliul
Județean Buzău, în vederea inițierii procedurii legislative de modificare a anexei la HG nr.
1348/2001.
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Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului
Comunei Movila Banului, Compartimentului financiar-contabil și Instituției Prefectului
Județului Buzău, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
Enache Voicu

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
Iosiv Mirela

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Movila Banului in sedinta din data
de.29.06.2018_cu respectarea prevederilor art.45 alin .1), 2) din Legea nr.2015/2010, a administratiei
publice locale , rep., cu un numar de 10voturi pentru, 0abtineri si 0 voturi impotriva, din numarul total de
11consilieri in functie si 10 consilieri prezenti la sedinta.
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