ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
pentru modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 84/2016 a Consiliului Local al
Municipiului Buzău privind trecerea unui mijloc fix, aflat în proprietatea privată a
municipiului, în vederea scoaterii din funcţiune, transmiterii fără plată,
valorificării sau casării acestuia
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
nr. 455/CLM/12.09.2017, prin care se propune modificarea art. 3 din Hotărârea
nr. 84/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind trecerea unui mijloc
fix, aflat în proprietatea privată a municipiului, în vederea scoaterii din funcţiune,
transmiterii fără plată, valorificării sau casării acestuia;
- raportul de specialitate nr. 23.340/08.09.2017 al Serviciului Administrare
Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru administraţia publică, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a
activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ – teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995, actualizată.
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. (a) şi alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (1),
alin. (3) şi alin. (5) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Art. 3 din Hotărârea nr. 84/2016 a Consiliului Local al Municipiului
Buzău privind trecerea unui mijloc fix, aflat în proprietatea privată a municipiului,
în vederea scoaterii din funcţiune, transmiterii fără plată, valorificării sau casării
acestuia se modifică după cum urmează şi va avea următorul cuprins:

„Art.3.- Se aprobă componenţa comisiei de evaluare a bunurilor prevăzute
în prezenta hotărâre, după cum urmează:
- Vasile Laurenţiu, preşedinte;
- Lungu Emilia, membru;
- Dimciu Victoria, membru;
-Mareş Robert, secretar. ”
Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Administrare Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Fănică Bârlă

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Radu Roxelana

Buzău, 29 septembrie 2017
Nr. 281

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din
data de 29 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) şi alin. (5) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 21
voturi pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21
consilieri prezenţi la şedinţă.

