ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE
privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Orasului
Pogoanele cu investitia “Sistem de alimentare cu apa a satului Caldarasti, oras Pogoanele,
judetul Buzau” si predarea acesteia catre operatorul zonal – Compania de Apa SA Buzau

Avizat Secretar,
Jr. Cotruta Valentino Adrian
Consiliul Local Pogoanele,
Avand in vedere:
- raportul Comisiei de inventariere, inregistrat la nr 7660/25.08.2016;
- expunerea de motive ale primarului, inregistrata la nr 7661/25.08.2016;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, anexate la hotarare;
- prevederile H.G. nr. 1031/1999 pentru apobarea Normelor metodologice privind
inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul pblic al statului si al
unitatilor administrativ-teritoriale;
- prevederile H.G. nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor
si judetelor;
- prevederile Hotararii Gvernului nr. 1348/2001 privind atestarea domeniului public al
judetului Buzau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzau, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art 36 alin(2), lit “c” si art 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
H O T A R A S T E:
Art.1. Sectiunea I “Bunuri imobile” din Inventarul bunurilor care apartin domeniului
public al orasului Pogoanele se completeaza cu pozitia nr. 190, conform anexei la prezenta
horarare.
Art.2. Hotararea Consiliului Local al orasului Pogoanele 28/1999 privind insusirea
Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Pogoanele, cu modificarile

si completarile ulterioare, atestata prin H.G. nr. 1348/2001, se modifica in mod
corespunzator.
Art.3. Bunurile apartinand domeniului public prevazute la art 1 (anexa) din prezenta
hotarare, se vor preda pe baza de proces-verbal operatorului zonal – Compania de Apa SA
Buzau si vor deveni anexa la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu
apa si canalizare, urmand a se incheia un act aditional in acest sens.
Art.4. Se imputerniceste dl. Dumitrascu Florin-primar al orasului Pogoanele, sa
semneze actul aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa
si canalizare.
Art.5. Secretarul orasului Pogoanele comunica prezenta hotarare autoritatilor si
institutiilor interesate.

Initiator,
Primar, ing. Dumitrascu Florin

