
PROIECT DE HOTARARE NR.38 
privind atestarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care 

apartin domeniului public al comunei Movila Banului, judetul Buzau 
 

Consiliul Local al comunei Movila Banului, judetul Buzau; 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului inregistrat sub numarul 
3360/29.06.2021 
- Referatul secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale 
3361/29.06.2021 
- Procesul verbal al comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor 
care alcatuiesc domeniul public al comunei Movila Banului, judetul Buzau 
inregistrat sub numarul 1037/3.03.2021 
- Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 70/6.01.2021 
- Extrasul de carte funciara nr.21474/29.06.2021 
- prevederile HG nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind 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 publica, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 858 din Noul cod civil, Titlul VI – Proprietatea publică, 
Cap.I. 
- Prevederile art 289 si pct.2 la anexa nr.4 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ. 
- Prevederile Legii nr.24/200 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare. 
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala cu privire la 
adoptarea actelor cu caracter normativ. 

Ca urmare a executarii lucrarilor privind “Amenajarea unui parc comunal si 
amenajarea si dotarea unui spatiu de joaca pentru copii in satul Movila Banului, 
comuna Movila Banului, judetul Buzau pe terenul ce face parte din domeniul 
public al UAT comuna Movila Banului se impune modificare  pozitiei nr.134 din 
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Movila Banului 
insusit prin HCL nr. 22 /31.08.1999. 

Tinand cont de declaratia pe propria raspundere a secretarului general al 
unitatii administrativ-teritoriale din care reiese ca bunurile in cauza nu fac 
obiectul unor litigii la momentul initierii proiectului de hotarare. 
  
 
 



 
  
 În temeiul art. 129, alin.(2) lit.”a” alin. (3) lit. ”c” , art. 139 alin.(1)  
și art.196, alin.(1), lit. ”a” din O.UG. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.1 Se aprobă completarea si modificarea Inventarului bunurilor aparținând 
domeniului public al comunei Movila Banului, județul Buzău, Secțiunea I – Bunuri 
imobile, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 (1) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică și se 
completează corespunzător anexa nr. 48 la HG nr. 1348/2001 privind atestarea 
domeniului public al județului Buzău, precum și al  municipiilor, orașelor și 
comunelor din județul Buzău. 
(2) HCL Movila Banului nr. 22 /31.08.1999 privind însușirea Inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Movila Banului, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică corespunzător. 
Art.3 Prezenta hotarare se poata ataca pe calea contenciosului administrativ in 
termen de 30 zile de la comunicare, in conditiile Legii nr.544/2004. 
Art.4 Secretarul general al UAT Comuna Movila Banului va înainta prezenta 
hotărâre catre Institutia Prefectului – judetul Buzau in vederea exercitarii 
controlului de legalitate si tuturor persoanelor si instititiilor interesate în vederea 
inițierii procedurii legislative de modificare a anexei nr. 48 la HG nr. 1348/2001. 
 
 
Movila Banului, 29.06.2021 
 
 
Initiator,                                                             Avizat pentru legalitate, 
Primar,                                                                          Secretar general, 
Moise Dorin Romica                                              Ionita Alexandru Florin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


