ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind completarea domeniului public al orasului Pogoanele, judetul Buzau
Consiliul Local al orasului Pogoanele, judeţul Buzău;
Având în vedere:
- Referatul Compartimentului de Registru Agricol inregistrat la nr.
4712/03.05.2018, prin care se justifica adoptarea proiectului de hotarare;
- Expunerea de motive a Primarului orasului Pogoanele, inregistrata la nr.
4836/07.05.2018, la proiectul de hotarare;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului local al orasului Pogoanele;
- Prevederile Hotararii Consiului local al orasului Pogoanele nr. 28/1999 modificata si
completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 26/2000 pentru aprobarea Inventarului bunurilor
care apartin domeniului public al orasului Pogoanele;
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 548/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si
judetelor;
- Prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;
- Prevederile H.G. nr. 1031/1999 privind aprobare Normelor metologice privind
inregistrarea in contabilitate a bunuriloe care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor
administrativ – teritoriale;
- Prevederile H.G. nr. 1348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului
Buzau, precum si al municipiilor, oraselor s comunelor din judetul Buzau, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art. 36 alin. 1 si 2, art.45 alin.1 si 2 si art. 115 alin.1 litera (b) din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se completeaza domeniul al orasului Pogoanele cu imobilele inscrise in anexa ce face parte
integranta din prezenta hotarare. .
Art.2 Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre autorităţilor, instituţiilor şi
persoanelor interesate.
Presedinte de sedinta,
Avizat Secretar
Consilier, Dan Didina
Jr. Cotruta Valentino Adrian

Nr. 26 / 08.05.2018
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orasului Pogoanele, in sedinta din data de 8 mai 2018, cu
respectare prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata si
actualizata, cu un numar de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “impotriva”, din numărul total de 15
consilieri în funcţie si 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

