CONSILIUL LOCAL BOZIORU –

HOTĂRÂRE

15/2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU
_________CONSILIUL LOCAL BOZIORU___________

HOTĂRÂRE
Privind atestarea modificării domeniului public
al comunei Bozioru, judeţul Buzău
Consiliul Local al Comunei Bozioru, judetul Buzău, întrunit în
sedinţa <<ordinară>> din data de 16 aprilie 2021, legal constituită,
Având în vedere:
§ Referatul de aprobare nr.1049/12.04.2021 al Primarului
comunei Bozioru, în calitatea sa de iniţiator, prin care se susține
necesitatea și oportunitatea completării inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Bozioru judeţul Buzău;
§ Raportul compartimentului de specialitate nr.1050/12.04.2021
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se
motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării
proiectului de hotărâre ;
§ Procesul-verbal al Comisiei speciale de inventariere, înregistrat
la nr.1051/12.04.2021;
§ Declaraţia dată pe propria răspundere de către Secretarul
General al Comunei Bozioru nr.1052/09.04.2021;
§ Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului
Local
al
comunei
Bozioru
înregistrate
la
nr.1096/1097/1098/14.04.2021
§ Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.
903/31.03.2021;
În conformitate cu prevederile:
§ art. 289 alin.(6) și alin.(9) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările
ulterioare;
§ Hotărârea Guvernului nr. 392/14.05.2020, privind Normele
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor, al municipiilor şi judeţelor;
§ art. 554 alin.(1), art. 557 alin.(2), art. 858 si ale art. 863 lit. f),
din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificările
si completările ulterioare;
§ Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările
ulterioare;

§ Legii nr.52/2003 privind
administraţia publică, republicată ;

transparenta

decizională

în

Luând în considerare :
§ Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 14/27.08.1999 privind
însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Bozioru, modificată si completată prin Hotărârile Consiliului
Local nr.19/20.07.2000 şi 33/21.11.200;
§ Hotărârea Guvernului nr.1348/2001
privind atestarea
domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor , orașelor
și comunelor din județul Buzău (pozitia 123 din Anexa nr. 14 Inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bozioru, județul
Buzău );
§ Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr.23 /18.09.2017 privind
implementarea proiectului ”Amenajare Teren Agrement – Multisport
Bozioru”;
În temeiul art.129 alin.(2) lit. c) si alin.(6), art.139 alin.(1) si
alin.(3) lit. g), art.196 alin.(1) lit. a) si art.607 alin.(4), din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) - Secțiunea I - Bunuri imobile din Inventarul bunurilor
care aparțin domeniului public al comunei Bozioru, însușit prin
Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr.14/1999 și atestat în anexa nr.14
la Hotărârea Guvernului nr.1348/2001, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează conform Anexei, care face parte
integranta din prezenta hotărâre.
(2) Odată cu
adoptarea acestei hotărâri, ne asumăm
respectarea prevederilor art.289 alin.(9) – (10) şi alin.(12) din O.U.G
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulerioare.
Art.2. - Hotărârea Consiliului Local Bozioru nr. 14/27.08.1999
privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public
al comunei Bozioru, cu modificările si completările ulterioare, se
modifică în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se încredintează Primarul comunei, prin Compartimentul
Financiar-Contabil, Impozite şi Taxe Locale, Achiziţii Publice
si
Compartimentul Agricol, Cadastru, Urbanism.

Art.4. - Secretarul General al comunei va comunica hotărârea
autorităţilor și instituţiilor interesate și va asigura publicarea pe pagina
de internet a unității administrativ-teritoriale, respectiv în Monitorul
Oficial Local.

Nr. 15/12.04.2021
Bozioru
Preşedinte şedinţă,
VĂCĂROIU Marius-Ion
................................

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar General Comună
OPREA MIRELA
.......................

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, în şedinţa <<ordinară>> din data de
16.04.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1 ) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de,
_______.voturi „pentru”, ________ voturi „împotrivă'”, _________ şi voturi „abţineri”, din________ consilieri prezenţi , din numărul
total de 9 consilieri locali în funcţie.

Judeţul Buzău
COMUNA BOZIORU
CONSILIUL LOCAL BOZIORU

ANEXA
LA H.C.L. BOZIORU Nr.15/16.04.2021

INVENTARUL
Bunurilor care aparţin domeniului public al unităţii administrativ- teritioriale COMUNA BOZIORU

Nr.
Crt.

Codul de
clasificare

0
123^1

1
1.62

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

2
3
,,
Bază sportivă Bozioru =
TTeren pentru Agrement Nord – sediul Primăriei
– Multisport Bozioru” Sud – Râul Bălăneasa
Est – Şcoala cu Clasele I-VIII
Bozioru
Vest- teren aferent târgului
săptămânal

Anul
dobândirii
şi/sau al
dării în
folosinţă
4
2021

Valoarea de
inventar
(mii lei)
5
263.079,94

Situaţia juridică actuală
6
Proces-verbal de
recepţie la terminarea
lucrărilor
nr.90/31.03.2021
Autorizaţie de
construire
nr.1/11.03.2019
C.F nr.20164/Bozioru

Preşedinte de şedinţă,

CONTRASEMNEAZĂ,

VĂCĂROIU Marius-Ion

Secretar General Comună
OPREA Mirela

…………………………………

……………………………

