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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Pogoanele nr.28/2020 privind aprobarea 
trecerii din domeniul public al orașului Pogoanele în  

domeniul public al județului Buzău a imobilului cu destinația de 
 ”Centru de asistență medico-socială Pogoanele” 

 
                                                                                      Avizat Secretar general, 

                                                                                       Valentino Adrian Cotruță 
 
 

Consiliul local al orașului Pogoanele, judeţul  Buzău; 
Având  în vedere : 
- Referatul primarului de inițiere a proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 

2320/14.02.2022; 

- Raportul comun al compartimentelor de specialitate, înregistrat la 

nr.2319/14.02.2022; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Pogoanele; 

- Hotărârea Consiliului Local Pogoanele nr.28/1999 privind însușirea Inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Pogoanele, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Pogoanele nr.32/2003 privind transmiterea în 

administrarea Consiliului Județean Buzău a unor bunuri imobile din cadrul Spitalului orășenesc 

Pogoanele în vederea înființării unei unități de asistență medico-socială, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Local Pogoanele nr.11/2009; 

- Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.55/2020 privind aprobarea solicitării de 

trecere din domeniul public al orașului Pogoanele în domeniul public al județului Buzău a 

imobilului situat în orașul Pogoanele,  cu destinația de ”Centru de asistență medico-socială 

Pogoanele”; 

- Hotărârea Consiliului Local Pogoanele nr.28/2020 privind aprobarea trecerii din 

domeniul public al orașului Pogoanele în domeniul public al județului Buzău a imobilului cu 

destinația de ”Centru de asistență medico-socială Pogoanele”; 

- Cartea funciară nr.20367 Pogoanele; 

- Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1348/2001 privind atestarea domeniului 

public al județului Buzău, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău, cu 

modificările și completările ulterioare; 



- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea normelor 

tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 

comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor; 

 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6), 139 alin.(1)-(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a) 

și art.294 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Pogoanele nr.28/2020 privind 

aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Pogoanele în domeniul public al județului 

Buzău a imobilului situat cu destinația de ”Centru de asistență medico-socială Pogoanele” se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art.2. Elementele de identificare ale imobilului cu destinația de ”Centru de 

asistență medico-socială Pogoanele”, conform Cărții funciare nr.20367 Pogoanele, sunt 

următoarele:  

- C5- construcții administrative și social culturale - S construită la sol: 8 mp; 
- C8- construcții administrative și social culturale - S construită la sol: 164 mp; 
- C9- construcții administrative și social culturale - S construită la sol: 134 mp; 
- C10- construcții administrative și social culturale - S construită la sol: 166 mp; 
- C11- construcții administrative și social culturale - S construită la sol: 203 mp; 
- C12- construcții administrative și social culturale - S construită la sol: 1271 mp; 
- C13- construcții administrative și social culturale - S construită la sol: 10 mp; 
- C14- construcții administrative și social culturale - S construită la sol: 166 mp; 
- Teren aferent: 10.020 mp.” 
Art.2. Hotărârea Consiliului Local Pogoanele nr.11/2009 privind actualizarea listei 

bunurilor imobile, proprietate publică a orașului Pogoanele, județul Buzău, transmise în 
administrarea Consiliului Județean Buzău prin Hotărârea Consiliului Local nr.32/2003, se 
abrogă. 

Art.3. Hotărârea Consiliului Local Pogoanele nr.28/2020 privind aprobarea trecerii 
din domeniul public al orașului Pogoanele în domeniul public al județului Buzău a imobilului 
situat cu destinația de ”Centru de asistență medico-socială Pogoanele” se modifică conform 
art.1 din prezenta hotărâre.   

Art.4. Secretarul general al orașului va comunica hotărârea autorităţilor și  
instituţiilor  interesate și va asigura publicarea pe pagina de internet a unității  administrativ-
teritoriale,  respectiv  în Monitorul  Oficial Local. 

 
 

Inițiator, 
Primar, 

Ing. Florin Dumitrașcu 

 


