ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SCUTELNICI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al
comunei Scutelnici, judeţul Buzău a unei parcele de teren
Consiliul Local al Comunei Scutelnici, judeţul Buzău;
Având in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Scutelnici, judeţul Buzău, d-l. Chircu Sandu;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Scutelnici;
- prevederile art. 10, alin(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia;
In temeiul art. 45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1. Se trece suprafaţa de 373 mp teren din domeniul public in domeniul privat al
Comunei Scutelnici, judeţul Buzău din care 287 mp construcţii, situata in cvartalul 23 parcela 843.
Art. 2. Din suprafaţa de 373 mp teren - Dispensarul Uman in suprafaţa utila de 126,38 mp
si teren aferent in suprafaţa de 104,38 mp.
Art. 3. Serviciul de contabilitate si Comisia de Inventariere răspunde de înregistrarea
corespunzătoare a suprafeţei nominalizate la art. 1 al prezentei hotărâri.
Art. 4. Secretarul Comunei Scutelnici, judeţul Buzău, va comunica prezenta Hotărâre
persoanelor si instituţiilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
RABAN LEONARD

Nr.22/19.052009
SCUTELNICI

Contrasemnează,
SECRETAR,
STEFAN ION

Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un nr. de _____ voturi pentru, _______ abţineri,
_______ voturi împotrivă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMARUL COMUNEI SCUTELNICI

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la Proiectul de Hotărâre referitor trecerea din domeniul public
in domeniul privat a unei parcele de teren

Având in vedere prevederile O.U.G. 68/2008 privind vânzarea spatiilor
proprietate privata a statului sau unitatilor administrative-teritoriale cu destinaţii de
cabinete medicale precum si spatiile in care se desfasoara activitati conexe actului
medical.
Urmare cererii d-nei doctor Marinescu Anca, cerere înregistrata cu nr.
2400/04.08.2008, prin care solicita cumpărarea spaţiului unde isi desfasoara
activitatea ca medic de familie, propun Consiliului Local al Comunei Scutelnici,
judeţul Buzău sa ia in dezbatere aceasta solicitare si sa adopte o hotărâre privind
trecerea din domeniul public in domeniul privat al suprafeţei de teren pe care se afla
amplasat Dispensarul uman din comuna Scutelnici si a terenului aferent acestuia.

PRIMAR,
CHIRCU SANDU

AVIZUL
de specialitate al Consiliului Local al Comunei Scutelnici

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, drepturile
cetăţenilor, apărarea ordinii şi liniştii publice si a drepturilor cetăţenilor:
1. PRUNA AUREL
– preşedinte;
2. GHEORGHE FLORIN
– secretar;
3. MIHAI CONSTANTIN
– membru;
Avizează/nu avizează proiectul de Hotărâre privind:

PRESEDINTE,
PRUNA AUREL

