ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
-CONSILIUL LOCAL-

HOTARARE
privind atestarea apartenenţei la domeniul public al
municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău,
strada Cuza Vodă
Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
111/CLM/2015, prin care se propune atestarea apartenenţei la domeniul public
a unui teren în suprafaţă de 60 m.p., situat în municipiul Buzău, strada Cuza
Vodă;
- raportul Direcţiei Cadastru, Administrare Patrimoniu, Fond Locativ şi
Transporturi Locale, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al Municipiului Buzău;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 pentru aprobarea
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor
fixe, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Guvernului nr.
1.496/2008;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările
şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 79/2008;
In temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b),
art. 120 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1.- Se atestă apartenenţa la domeniul public a municipiului a unui
teren în suprafaţă de 60 m.p., situat în municipiul Buzău, strada Cuza Vodă,
având o valoare estimată, la data de 11 iulie 2015, de 52.900 lei (11.900 euro)
conform raportului de evaluare întocmit de evaluatorul atestat 2015 Petre Ion,
teren neînscris în cartea funciară a unităţii administrativ – teritoriale Buzău şi

identificat conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului, plan
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă Administrare Patrimoniu şi Licitaţii şi Serviciului Financiar - Contabil, va aduce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
consilier Constantin Musceleanu

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZAU,
Stefan Nedelcu

Buzău, 30 iulie 2015
Nr. 122

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău
în şedinţa din data de 30 iulie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3)
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată,
cu un număr de 20 voturi pentru, - abţineri şi- voturi împotrivă, din numărul total
de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă.

