ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAȘUL BUZIAȘ
CONSILIUL LOCAL

PRIMAR

Ec. MUNTEANU SORIN

HOTARÂREA
privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al oraşului Buziaș

 În baza Expunerii de motive a Primarului Orașului Buziaș înregistrată cu nr.
7858/2017 şi a raportului comun, înregistrat cu nr. 7910/2017, întocmit la nivelul
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Buziaș;
 Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local oraș Buziaș, prin care se acordă aviz favorabil;
 Având în vedere conform Raportului de reevaluare “SEDIU ADMINISTARTIV
AL PRIMĂRIEI ȘI CONSILULUI LOCAL BUZIAȘ”, întocmit de S.C. IRCONS
EVAL S.R.L.;
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv
Legea nr. 224 din 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998;
 În conformitate cu H.G. nr. 548/1999 privind Normele tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor;
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii
imobiliare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 Având în vedere prevederile H.G. nr. 977/ 2002 privind atestarea domeniului
public al judeţului Timiș, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Timiș, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa 4 – „Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Orașului Buziaș ”, însuşită prin
H.C.L. nr. nr. 21/18.04.2002;
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5), lit. c) şi ale art. 122 din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 În temeiul art.45 alin. (1) și art. 115 alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă modificarea poziției nr. 5 (COD 68) din „Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al oraşului Buziaș, însuşit prin Hotărârea Consiliului
Local al oraşului Buziaș nr. nr. 21/18.04.2002, după cum urmează:
 coloana nr.2 „DENUMIREA BUNULUI”, se modifică denumirea în „Sediu
administrativ al Primăriei și Consilului Local Buziaș”, conform înscrierilor






din C.F. nr. 401143, poziția A1.1 nr. cad. 401143-C1; precum și în „Sediu
administrativ al Primăriei și Consilului Local Buziaș”, conform înscrierilor
din C.F. nr. 401143 poziția A1.2 nr. cad. 401143-C2;
Coloana nr. 4 „CF NR., NR.TOP” se modifică în „ C.F. 401143, Nr. Top 458,
nr. Cad. 401143-C1, 401143-C2”.
Coloana nr. 5 „MP” se modifică în “1478,00”;
Coloana nr.8 „SITUATIE JURIDICA ACTUALA” se modifică în „Orașul
Buziaș - domeniul public”.
coloana nr.7 "Valoare inventar” a imobilelor, se modifică astfel:
- Pentru poziția A1.1 nr. cad. 401143-C1, “Sediu administrativ al
Primăriei și Consilului Local Buziaș” valoarea de inventar este de :
”998.913 ron – C1”.
- Pentru poziția A1.2 nr. cad. 401143-C2, “Sediu administrativ al
Primăriei și Consilului Local Buziaș” valoarea de inventar este de:
„72.136 ron – C2”.

Art.2 – Prezenta hotărâre se va comunica:
Instituţiei Prefectului judeţului Timiș;
Primarului Orașului Buziaș;
Consiliului Judeţean Timiș;
Serviciului investiţii , urbanism , amenajarea teritoriului , protecţia mediului,
achiziţii publice şi Serviciului administraţie publică locală din cadrul Primăriei
Oraşului Buziaş;
- Serviciului contabilitate, buget, impozite şi taxe, resurse umane din cadrul
Primăriei oraş Buziaş .
-

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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CONTRASEMNEAZĂ:
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