ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA

HOTARARE
privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului
public al comunei Vintila Voda, judetul Buzau.
Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau,
Avand in vedere:
−
expunerea de motive a primarului comunei inregistrata la
nr.1814//16.06.2009;
−
raportul Comisiei de inventariere inregistrat la nr.
1888/24.06.2009 ;
−
avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
−
prevederile H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor
metodologige privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care
alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativteritoriale;
−
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 H.G. 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 O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
−
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,
privind administratia publica locala, republicata:

Hotaraste:
Art.1. Sectiunea I ,,Bunuri imobile'' din Inventarul bunurilor care
apartin domeniului public al Comunei Vintila Voda se completeaza cu
pozitiile nr. 30711 – 30719 conform anexei la prezenta hotarare;

Art. 2. Hotararea Consiliului local Vintila Voda nr 25/1999 privind
insusirea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al
comunei Vintila Voda, cu modificarile si completarile ulterioare, atestata
prin H.G. nr. 1348/2001, se modifica in mod corespunzator;
Art. 3. Secretarul comunei va transmite, în termenul legal, prezenta
hotarare, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Nr.19
VINTILA VODA, astazi 26 iunie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,
DRAGULIN SIMONA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
AMELIEA PINTILIE

Prezenta hotărâre a fost adoptată:
13 voturi”pentru” ............................................................. 0.voturi”contra”................................................................. 0 voturi abţineri

