
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

COMUNA PIRSCOV 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                                 HOTARARE 

privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public 
al comunei Pirscov cu lucrarea ‘’ Reabilitare functionala  Camin cultural 

Pirscov , comuna Pirscov ‘’ 

             

 

 Consiliul local al comunei Pirscov , judetul Buzau , 

             Avand in vedere : 

- Expunerea de motive a primarului comunei Pirscov , 
inregistrata la nr.6151/03.10. 2016 ; 

- Raportul de specialitate al secretarului comunei Pirscov , 
inregistrat la nr.6152/03.10.2016 ; 

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de speciliatate ale 
Consiliului local al comunei Pirscov , inregistrate la 
nr.6239/04.10.2016; 

- Prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Pirscov 
nr.19/ 29.08.2013 privind Proiectul pentru reabilitarea 
functionala a Caminului cultural al comunei Pirscov , 
instrumentat  prin accesarea Programului National de 
Dezvoltare Rurala, Masura 322 – “ Renovarea , dezvoltarea 
satelor , imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si 
populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale ‘’ , 
Sprijin Financiar Nerambursabil , Acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la Bugetul de 
Stat ; 

- Prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Pirscov 
nr.27/18.11.2013 privind modificarea inventarului domeniului 
public – Camin cultural Pirscov ; 
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- Prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.1348/ 2001 
privind atestarea domeniului public al judetului Buzau , cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

- Prevederile Hotararii Guvernului nr.1031/1999 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in 
contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
statului si  unitatilor administrative teritoriale ; 

- Prevederile Hotararii Guvernului nr.548/1999 privind 
aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului 
bunurilor care alcatuiec domeniul public al comunelor 
,oraselor , municipiilor si judetelor ; 

- Prevederile art.3 alin.(4) , pct.III 2 si III 5 din Legea 213/1998 
privind bunurile proprietate publica , cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

       In temeiul art.36 alin.(2)  lit. c , alin.( 5), lit.d si art.45 alin. 3 din 
Legea 215/2001 privind administratia publica locala , republicata , cu 
modificarile si completarile ulterioare  

 

 

HOTARASTE : 

 

                Art.1. La sectiunea I ‘’ Bunuri imobile ‘’ din Inventarul bunurilor 
care apartin domeniului public al comunei Pirscov , judetul Buzau , se 
modifica urmatoarele pozitii , dupa cum urmeaza : la pozitia 251 , coloana 
4 va avea urmatorul cuprins : “1992, reabilitat in perioada 2013 – 2016 
prin Program FEADR – Masura 322, contract de finantare 
nr.C41332201122104636 ‘’ ; coloana 5, care va avea urmatorul cuprins : 
‘’1044832,63 lei din care 640833,63 lei lucrare realizata in perioada 2013 
– 2016 ‘’; coloana 6 va avea urmatorul cuprins: ‘’Legea nr. 213/1999, 
OUG nr. 118/2006, lucrare realizata prin Program FEADR – Masura 322, 
contract de finantare nr. C41332201122104636, in perioada 2013 – 2016, 
proces verbal de receptive la terminare lucrari nr.6082/29.09.2016, CF 
21003‘’. 

                Art.2. Hotararea Consiliului local al comunei Pirscov nr.   
19/1999 privind atestarea domeniului public al comunei Pirscov , judetul  
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Buzau cu modificarile si completarile ulterioare , atestata prin HG 
nr.1348/2001 , se modifica in  mod corespunzator. 

                Art.3. Primarul comunei Pirscov va aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

                Art.4. Secretarul comunei va aduce la cunostinta publica , va 
comunica si va inainta prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor 
interesate in termenele si conditiile stabilite de lege. 

Presedintele sedintei, 

 

Consilier Boboc Florinel 

 

Pirscov , 04 octombrie 2016. 

Nr.36. 

 

 

Contrasemneaza, 

 

Secretar , Calen Neculai 
	

	

         Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pirscov in sedinta din data de  
04.10. 2016  cu respectarea prevederilor art. 45  alin. (3) din Legea nr. 215/2001, a administratiei 
publice locale , republicata si actualizata  , cu un numar de 15  voturi pentru ,  - abtineri si - voturi 
impotriva , din numarul total de 15 consilieri in functie si 15  consilieri prezenti la sedinta. 
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