ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA VINTILA VODA
CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA
HOTĂRÂRE
privind modificarea Inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Vintila Voda, Judeţul Buzău

Consiliul local al comunei Vintila Voda ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului, înregistrată la nr. 3310 / 22.08.2011 ;
- raportul viceprimarului comunei inregistrat la nr. 3343/26.08.2011;
- avizul Comisiei pentru invatamant , sanatate , cultura , protectie sociala ,
activitati sportive, tursim si urbanism , inregistrat la nr.3364/29.08.2011 ;
- avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala
, buget, finante , administrarea domeniului public si privat al comunei,
agricultura, gospodarie, protectia mediului,servicii si comert, inregistrat la
nr. 3366/29.08.2011 ;
- avizul Comisiei pentru administratie publica locala , juridica si a
drepturilor cetatenilor , inregistrat la nr. 3365/29.08.2011 ;
- prevederile H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al statului şial unităţilor administrativ- teritoriale;
- prevederile H. G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
Întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
- prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 1348/2001 privind atestarea
domeniuluipublic al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Buzău, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr .2139 / 2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. „c” şi art.45 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei
V Vodă a două bunuri imobile , cladire administrativa I si cladire administrativa II,
precum si a terenului aferent lor in suprafata totala de 1840 mp , ce se gasesc in
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vintila Voda la
Sectiunea I - Bunuri imobile , pozitiile nr. 277, nr. 281 si nr. 282 , din Anexa . nr. 82
din Monitorul Oficial al Romaniei nr. 621 bis / 2002- partea I , ale căror elemente
de identificare sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărare ;
Art.2. Hotărârea Consiliului Local nr.25 /1999 privind însuşirea Inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei, cu modificarile şi completările
ulterioare, atestată prin H.G. nr. 1348/2001, se modifică în mod corespunzător ;
Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea către autorităţile şi
instituţiile interesate şi va aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre.

Nr. 43
Data la Vintila Voda, astazi 29 august 2011

PRESEDINTE SEDINTA ,

Tiboaca VASILE

AVIZAT SECRETAR,

Ecaterina BURLACESCU

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

ANEXA nr. 1 la HCL VINTILA VODA nr. 43/29.08.2011

MODIFICARE LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI
PUBLIC AL COMUNEI VINTILA VODA , JUDETUL BUZAU
Secţiunea I: Bunuri imobile

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Elemente de identificare

Denumirea bunului

Anul
dobândirii
sau, după
caz, al
dării în
folosinţă

Valoarea de Inventar
(lei)

Situaţia juridică
actuală. Denumire act
de proprietate sau
alte acte doveditoare

- Teren aferent cladire administrativa I –
Teren aferent spitalului
Vintila Voda

277

281

1.6.1.

Cladire administrativa I

282

1.6.1.

Cladire administrativa II

Secretar,
Ecaterina Burlacescu

920 mp
- Teren aferent cladire administrativa II920 mp
Structura zidarie portanta , fundatie
beton
Starea constructiei – buna , Sc= 104,5 mp
Structura zidarie portanta , fundatie
beton
Starea constructiei – buna , Sc= 104,5 mp

1905

6.600

1967

331.700

1967

331.700

Domeniu public al
comunei Vintila Voda
Decizia 1585/1967
Decizia 1585/1967
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