ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,
HOTARARE
privind atestarea la domeniul public al localitatii a unor drumuri de
exploatare, situate in extravilanul orasului Pogoanele, conform anexei parte
integranta a prezentei
Consiliul Local al orasului Pogoanele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
- Hotararile Consiliului local al orasului Pogoanele nr. 28 din 30.09.1999 si
nr. 26 din 18.08.2000 privind atestarea domeniulu public al orasului Pogoanele;
- H.G. nr. 1348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzau,
precum si municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzau, Anexa nr. 5;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, înregistrat cu nr. 8536/24.08.2018, prin care arata ca anumite
sectoare de drum, din extravilanul orasului Pogoanele nu sunt inregistrate in
domeniul public (nefiind inregistrate deloc), în drept și în fapt, necesitatea
completarii;
- expunerea de motive a Primarului orasului Pogoanele, înregistrată sub nr.
8537/24.08.2018 prin care se argumentează necesitatea adoptarii prezentei
hotarari;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- prevederile Anexei III, punctul 1, ale Legii 213/1998 privind proprietatea
publica si regimul juridic al acesteia;
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau
convenții;
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin.1 si 2, art. 45 alin.1 si 2 si art. 115 alin.1 lit.”b” din
Legea 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare.
HOTARASTE
Art. 1. Se atesta la domeniul public al orasului Pogoanele drumurile de
exploatare nr. 312, 314, 316, 318, 321, 323, 325, 329, 331, 333, 335, 336, 351,
366 si 381/2, situate in extravilanul orasului Pogoanele, in suprafata totala de
24147 mp, asa cum sunt descrise si identificate in anexa, parte integranta a
prezentei.
Art. 2. Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta hotarare
persoanelor si institutiilor interesante .

Presedinte de sedinta,
Consilier, Dan Stefan

Avizat Secretar,
Jr. Cotruta Valentino Adrian

Nr. 40 / 30.08.2018
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orasului Pogoanele, in sedinta din data de
30 august 2018, cu respectarea 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.

