ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA
HOTARARE
pentru schimbarea destinatiei cladirilor Locuinta sociala medici I si Locuinta
sociala medici II ale fostului Spital comunal Vintila Voda - judetul Buzau , in
cladire administrativa I si cladire administrativa II ale Caminului pentru
persoane varstnice Vintila Voda- judetul Buzau
Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau;
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei inregistrata la nr.2941/
18.07.2011;
- raportul viceprimarului comunei Vintila Voda, inregistrat la nr.3012/ 22.07.
2011;
- avizul comisiei de specialitate, inregistrat la nr. 3061/26.07.2011 ;
- avizul comisiei de specialitate, inregistrat la nr. 3077/ 27.07.2011 ;
- avizul comisiei de specialitate, inregistrat la nr. 3078/ 27.07.2011 ;
- anexa 82, pozitia 281 si 282 , privind inventarul bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Vintila Voda , din Monitorul Oficial nr. 621 bis /
2002 ;
- documentatia din arhiva Spitalului comunal Vintila Voda, judetul Buzau;
- Hotararea nr. 25/ 30.08.1999 adoptata de Consiliul local Vintila Voda ,
modificat si completata prin Hotararea Consilului local nr. 14/ 31.07.2000
privind aprobarea listei bunurilor ce completeaza domeniul public ;
- Hotararea nr. 15/ 22.03.2011 adoptata de Consiliul local Vintila Voda,
privind infiintarae Caminului pentru persoane varstnice din comuna Vintila
Voda prin reorganizarea Spitalului comunal Vintila Voda;
- Contractul de finantare nr. 1558/ 31.03.2011;
- prevederile art.36,alin.2,lit.c din Legea nr.215/2001,privind administraţia
publică locală, republicat si actualizata;
In temeiul art. 45 alin 1 si alin.6 din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari ulterioare ;

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba schimbarea destinatiei cladirilor Locuinta sociala medici
I si Locuinta sociala medici II ale fostului Spital comunal Vintila Voda - judetul
Buzau prevazute in anexa 82 din Hotararea Guvernului nr. 1348/ 2001 privind
atestrarea domeniului public al judetului Buzau, precum si al municipiilor,
oreaselor si comunelor din judetul Buzau ;
Art. 2. Prin schimbarea destinatiei prevazuta la art. 1 al acestei hotarari ,
cladirile respective vor purta denumirea de cladire administrativa I si cladire
administrativa II ale Caminului pentru persoane varstnice Vintila Voda- judetul
Buzau;
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei la hotarari se incredinteaza
primarul comunei ;
Art. 4. Secretarul comunei, va transmite, prezenta hotarare în termenul legal
autorităţilor şi persoanelor interesate.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu :
13 voturi”pentru” ............................................................. 0.voturi”contra”................................................................. 0 voturi abţineri

