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PROIECT DE HOTARARE NR.08/24 10 2019 

Privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.12/28 05 2019 privind completarea 

inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Valcelele 

Avand in vedere: 

-referatul primarului comunei Valcelele inregistrat sub nr.3045/17 10 2019 

-raportul nr.3046/17 10 2019    ,al secretarului general  

-avizul comisiei de specialitate cu nr.3047/17 10 2019 

-adresa nr.13450/11 10 2019  de la Institutia Prefectului Buzau ,Serviciul controlul legalitatii, al 

aplicarii actelor normative,contencios administrative,aplicarea apostilei si relatii cu autoritatile 

locale ,prin care se transmite ca hotararea a fost adoptata cu nerespectarea prevederilor legii 

nr.24/2000 ,a prevederilor art.7,21 din legea 213/1998,a prevederilor Ordonantei nr.35/2002 

Totodata nu  s-a facut dovada dreptului de proprietate asupra terenului,situatia juridical a 

cladirilor,nu ati precizat daca a fost inventariat potrivit legii nr.165/2013 cu modificarile si 

completarile ulterioare,fiind teren in extravilan ,daca se afla in litigii pe rol,daca este concesionat 

sau grevat de orice sarcina,daca bunul imobil a facut obiectul unor cereri de reconstituire a 

dreptului de proprietate private sau de constituire ,depuse in temeiul actelor normative cu 

character special privind fondul funciar,respective cele care reglementeaza regimul juridic al 

imobilelor preluate in mod abuziv de statul roman in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 

1989,daca bunul imobil vizat face parte din domeniul public exclusiv al statului sau nu. 

Comisia de inventariere a terenurilor desemnata prin dispozitia primarului ar fi trebuit sa 

precizeze situatia juridica actuala ,in procesul verbal de inventariere,a celor 4 imobile care apar 

in schita anexata hotararii ,daca terenul si cladirile sunt sau nu declarate prin acte normative de 

uz sau de interes public national,judetea,local,care este scopul introducerii in domeniul 

public/privat,sa se justifice interesul public local,necesitatea si oportunitatea si care a fost 

motivul pentru care pana la aceasta data nu a fost identificat,inventariat. 

In temeiul art.196 alin 1 lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

HOTARASTE: 

ART.1 Se aproba revocarea  Hotararii Consiliului Local nr.12/28 05 2019 privind completarea 

inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Valcelele 
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ART.2 Secretarul general al Comunei Valcelele va comunica prezenta hotarare primarului 

comunei,Institutiei Prefectului Judetului Buzau si persoanelor interesate . 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR 

PROF.SPITA DUMITRU 
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HOTARAREA NR.25/24.10.2019 

Privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.12/28 05 2019 privind completarea 

inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Valcelele 

 

 Avand in vedere: 

-proiectul de hotarare nr. 08/24 10 2019 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.12/28 

05 2019 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat al 

comunei Valcelele 

-referatul primarului comunei Valcelele inregistrat sub nr.3045/17 10 2019 

-raportul nr. 3046/17 10 2019   ,al secretarului general  

-avizul comisiei de specialitate cu nr.3047/17 10 2019 

-adresa nr.13450/11 10 2019  de la Institutia Prefectului Buzau ,Serviciul controlul legalitatii, al 

aplicarii actelor normative,contencios administrative,aplicarea apostilei si relatii cu autoritatile 

locale ,prin care se transmite ca hotararea a fost adoptata cu nerespectarea prevederilor legii 

nr.24/2000 ,a prevederilor art.7,21 din legea 213/1998,a prevederilor Ordonantei nr.35/2002 

Totodata nu  s-a facut dovada dreptului de proprietate asupra terenului,situatia juridical a 

cladirilor,nu ati precizat daca a fost inventariat potrivit legii nr.165/2013 cu modificarile si 

completarile ulterioare,fiind teren in extravilan ,daca se afla in litigii pe rol,daca este concesionat 

sau grevat de orice sarcina,daca bunul imobil a facut obiectul unor cereri de reconstituire a 

dreptului de proprietate private sau de constituire ,depuse in temeiul actelor normative cu 

character special privind fondul funciar,respective cele care reglementeaza regimul juridic al 

imobilelor preluate in mod abuziv de statul roman in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 

1989,daca bunul imobil vizat face parte din domeniul public exclusiv al statului sau nu. 

Comisia de inventariere a terenurilor desemnata prin dispozitia primarului ar fi trebuit sa 

precizeze situatia juridica actuala ,in procesul verbal de inventariere,a celor 4 imobile care apar 

in schita anexata hotararii ,daca terenul si cladirile sunt sau nu declarate prin acte normative de 

uz sau de interes public national,judetea,local,care este scopul introducerii in domeniul 

public/privat,sa se justifice interesul public local,necesitatea si oportunitatea si care a fost 

motivul pentru care pana la aceasta data nu a fost identificat,inventariat. 
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In temeiul art.196 alin 1 lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

  

 

HOTARASTE: 

 

ART.1 Se aproba revocarea Hotararii Consiliului Local nr.12/28 05 2019 privind completarea 

inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Valcelele 

ART.2 Secretarul general al Comunei Valcelele va comunica prezenta hotarare primarului 

comunei,Institutiei Prefectului Judetului Buzau si persoanelor interesate  

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA                                                   SECRETAR GENERAL 

COJEA LIVIU                                                           AVRAM  DIANA LUMINITA 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al  Comunei Valcelele în şedinţa din data de 24 

Octombrie  2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu un număr de          voturi pentru,         abţineri şi           voturi împotrivă, din numărul 

total de         consilieri în funcţie şi         consilieri prezenţi la şedinţă 
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REFERAT NR.3045/17 10 2019 

Privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.12/28 05 2019 privind completarea 

inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Valcelele 

Avand in vedere: 

-adresa nr.13450/11 10 2019  de la Institutia Prefectului Buzau ,Serviciul controlul legalitatii, al 

aplicarii actelor normative,contencios administrative,aplicarea apostilei si relatii cu autoritatile 

locale ,prin care se transmite ca hotararea a fost adoptata cu nerespectarea prevederilor legii 

nr.24/2000 ,a prevederilor art.7,21 din legea 213/1998,a prevederilor Ordonantei nr.35/2002 

Totodata nu  s-a facut dovada dreptului de proprietate asupra terenului,situatia juridical a 

cladirilor,nu ati precizat daca a fost inventariat potrivit legii nr.165/2013 cu modificarile si 

completarile ulterioare,fiind teren in extravilan ,daca se afla in litigii pe rol,daca este concesionat 

sau grevat de orice sarcina,daca bunul imobil a facut obiectul unor cereri de reconstituire a 

dreptului de proprietate private sau de constituire ,depuse in temeiul actelor normative cu 

character special privind fondul funciar,respective cele care reglementeaza regimul juridic al 

imobilelor preluate in mod abuziv de statul roman in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 

1989,daca bunul imobil vizat face parte din domeniul public exclusiv al statului sau nu. 

Comisia de inventariere a terenurilor desemnata prin dispozitia primarului ar fi trebuit sa 

precizeze situatia juridica actuala ,in procesul verbal de inventariere,a celor 4 imobile care apar 

in schita anexata hotararii ,daca terenul si cladirile sunt sau nu declarate prin acte normative de 

uz sau de interes public national,judetea,local,care este scopul introducerii in domeniul 

public/privat,sa se justifice interesul public local,necesitatea si oportunitatea si care a fost 

motivul pentru care pana la aceasta data nu a fost identificat,inventariat. 

Apreciez necesitatea adoptarii proiectului de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului 

Local nr.12/28 05 2019 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului 

public si privat al comunei Valcelele 

 

PRIMAR 

PROF.SPITA DUMITRU 
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RAPORT NR.3046/17 10 2019 

 Privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.12/28 05 2019 

privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat al 

comunei Valcelele 

 Avand in vedere: 

-adresa nr.13450/11 10 2019  de la Institutia Prefectului Buzau ,Serviciul controlul legalitatii, al 

aplicarii actelor normative,contencios administrative,aplicarea apostilei si relatii cu autoritatile 

locale ,prin care se transmite ca hotararea a fost adoptata cu nerespectarea prevederilor legii 

nr.24/2000 ,a prevederilor art.7,21 din legea 213/1998,a prevederilor Ordonantei nr.35/2002 

Totodata nu  s-a facut dovada dreptului de proprietate asupra terenului,situatia juridical a 

cladirilor,nu ati precizat daca a fost inventariat potrivit legii nr.165/2013 cu modificarile si 

completarile ulterioare,fiind teren in extravilan ,daca se afla in litigii pe rol,daca este concesionat 

sau grevat de orice sarcina,daca bunul imobil a facut obiectul unor cereri de reconstituire a 

dreptului de proprietate private sau de constituire ,depuse in temeiul actelor normative cu 

character special privind fondul funciar,respective cele care reglementeaza regimul juridic al 

imobilelor preluate in mod abuziv de statul roman in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 

1989,daca bunul imobil vizat face parte din domeniul public exclusiv al statului sau nu. 

Comisia de inventariere a terenurilor desemnata prin dispozitia primarului ar fi trebuit sa 

precizeze situatia juridica actuala ,in procesul verbal de inventariere,a celor 4 imobile care apar 

in schita anexata hotararii ,daca terenul si cladirile sunt sau nu declarate prin acte normative de 

uz sau de interes public national,judetea,local,care este scopul introducerii in domeniul 

public/privat,sa se justifice interesul public local,necesitatea si oportunitatea si care a fost 

motivul pentru care pana la aceasta data nu a fost identificat,inventariat. 

Constat  necesitatea adoptarii proiectului de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului 

Local nr.12/28 05 2019 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului 

public si privat al comunei Valcelele 

 

SECRETAR GENERAL 

AVRAM DIANA LUMINITA 
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AVIZ NR.3047/17 10 2019 

 

 

 COMISIA PENTRU PROTECTIA COPIILOR,TINERET SI  SPORT  

,PROTECTIA MEDIULUI SI TURISM ,JURIDIC SI DE DISCIPLINA ,intrunita in sedinta 

la data de 17 Octombrie 2019,a luat in dezbatere hotararea. 

Hotararea a fost aprobata cu un numar de 2 voturi PENTRU ,din 2. 

 

 

PRESEDINTE –BADIU DUMITRACHE 

 

 

SECRETAR –DRAGU ILIE 

 

 

 

 

 


