HOTĂRÂRE
privind atestarea domeniului privat al comunei Movila Banului, județul Buzău

Consiliul Local al comunei Movila-Banului, județul Buzău,
Având în vedere:
- Prevederile art. 357 din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr.
57/2019;
- Prevederile art. 553 și art. 557 din Codul civil, aprobat prin Legea nr.
287/2009, republicată și actualizată;
- Prevederile art. 27 și art. 41 alin. (5^2) din Legea nr. 7/1996
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată și actualizată;
- Prevederile art. 29 alin. (7) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar,
republicată și actualizată;
- Procesul-verbal nr. 5020/30.09.2019 al Comisiei speciale de
inventariere a bunurilor care alcătuiesc inventarul domeniului privat al
U.A.T. Movila Banului, constituită prin Dispoziția Primarului
comunei Movila Banului nr. 182/3.09.2019;
- Indexul alfabetic al posesorilor – pagina 1 și paginile 12-15 din
lucrarea de cadastru funciar ”Registrul posesorilor”, comuna Movila
Banului aferente partidei cadastrale nr. 10 a posesorului C.A.P.
Movila Banului, în care sunt evidențiate suprafețele de teren deținute
în proprietate în perimetrul localităților Movila Banului și Limpeziș de
C.A.P. Movila Banului în anul 1988;
- Planurile de situatie a imobilelor executate de către S.C. MTS
EXPERTCAD S.R.L.;
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.75/2019;
- Expunerea de motive a Primarului comunei Movila Banului,
înregistrată la nr. 5320/14.10.2019;
- Raportul comun de specialitate nr. 5321/14.10.2019 al
Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe, achiziții
publice și al Compartimentului agricol, cadastru și urbanism;
- Avizul comisiei de specialitate înregistrat la nr. 5322/14.10.2019,
În temeiul prevederilor art. 136, art. 139 și art. 196 alin. (1) lit. a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se atestă apartenența la domeniul privat al comunei Movila
Banului, județul Buzău, a bunurilor cuprinse în Anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se împuternicește Primarul comunei Movila Banului, domnul
Moise Dorin Romică, să dispună măsurile tehnice necesare pentru intabularea
dreptului de proprietate privată al comunei Movila Banului, județul Buzău
asupra bunurilor imobile cuprinse în Anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prevedrilor prezentei hotărâri se
însărcinează Compartimentul financiar-contabil, impozite și taxe, achiziții
publice și Compartimentul registru agricol, cadastru și urbanism.
Art. 4 Secretarul general al comunei Movila Banului, județul Buzău va
comunica prezenta hotărâre către Instituția Prefectului – Județul Buzău în
vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Movila
Banului, Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe, achiziții
publice, Compartimentului registru agricol, cadastru și urbanism în vederea
aducerii la îndeplinire și va asigura, totodată, aducerea sa la cunoștința publică.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Gheorghe Alina florentina

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar
IONIȚĂ ALEXANDRU-FLORIN
NR.75/17.10.2019
Movila Banului, Buzau

Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Movila
Banului în sedința ordinară din data de 17.10.2019 cu respectarea prevederilor
art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 8
voturi pentru,0 abțineri și 0voturi împotrivă, din numărul total 8 de consilieri în
funcție și 8 consilieri prezenți la ședință.

