ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
H O TARAR E
privind modificarea inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Pietroasele
Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului, înregistrată la nr.672/12.02.2015;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, anexate la hotărâre;
-Ghidul solicitantului Masura 413-322 privind obiectivul “AMENAJAREA
SI
RENOVAREA UNUI SPATIU CU DESTINATIA DE PIATA AGROALIMENTARA IN
COMUNA PIETROASELE, JUDETUL BUZAU”;
-Contractul de Finantare nr. C413322011221000221 incheiat intre APDRP Romania si Comuna
Pietroasele;
- prevederile H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea
în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 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 domeniului public 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,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. La Secţiunea I „Bunuri imobile” din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Pietroasele se modifica urmatoarele pozitii:
-La pozitia nr.399, coloana ,,Elemente de identificare” va avea urmatorul cuprins:
1.Spatiu comercial cu zidarie din caramida, planseu din beton, acoperit cu tigla,
suprafata construita=74 m.p, suprafata desfasurata=148 m.p.

2.Spatiu comercial pentru produse lactate si carne, construit din panouri
termoizolante, acoperit cu tigla, prevazut cu toalete.Suprafata totala=130 m.p, inaltime la
streasina=3,90 m, inaltime coama=5 m.
Tarabe =62 buc., cu o suprafata totala de 54 m.p
WC-uri ecologice =2 buc.
Suprafata totala teren = 1692 m.p compusa din urmatoarele loturi si vecinatati:
Lotul 1: 381 m.p, vecinatati:N – DS 565, S - DC 256, E - DS 565, V- Dispensar uman.
Lotul 2: 307 m.p, vecinatati:N – Paraul Pietroasele, S - alee, E - Paraul Pietroasele, V- DS
565.
Lotul 3: 245 m.p, vecinatati:N – alee, S - teren piata, E - Paraul Pietroasele V - DC 256.
Lotul 4: 759 m.p, vecinatati: N - Nr.cadastral 4344, 4343, S - DJ 205, E - Paraul
Pietroasele, V - DC 256.
Coloana ,,Valoare de inventar” va avea urmatorul cuprins:131.931 lei la 31.12.2010 si
699.763 mii lei, reprezentand valoarea proiectului ,,Amenajarea si renovarea unui spatiu cu
destinatia de Piata agroalimentara in comuna Pietroasele, judetul Buzau” finantat prin programul
FEADR, Masura 4.1.3 -3.2.2, coloana ,,Situatia juridica actuala” va avea urmatorul cuprins:HCL
nr.34/1999 si HCL nr.9/12.02.2015.
Proiect realizat prin Programul FEADR.
Art.2. Hotărârea Consiliului Local Pietroasele nr.34/1999 privind însuşirea Inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pietroasele, cu modificările şi completările
ulterioare, atestat prin H.G. nr. 1348/2001, se modifică în mod corespunzător.
Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea hotărârii autorităţilor şi instituţiilor
interesate.
Presedinte de sedinta
Valcu Nicolae
contrasemneaza,
secretar,
Matache Aurelia
Nr.9
Data:12.02.2015
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 10 voturi pentru, - voturi impotriva, - abtineri 3
absenti.

