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H O T Ă R Â R E 

privind  modificarea H.C.L.nr.26/24.03.2022 pentru aprobarea completării Inventarului 

bunurilor care aparțin  domeniului privat al comunei Pietroasele, județul Buzău 

 

Consiliul Local al comunei Pietroasele, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului, înregistrat la nr.3424/30.08.2022; 

-raportul compartimentului agricol inregistrat la nr.3425/30.08.2022; 

- avizul secretarului general al comunei dat pe proiectul de hotărâre; 

- Hotărârea Consiliului Local Pietroasele nr.33/14.09.2006 privind atestarea inventarului 

bunurilor apartinând domeniului privat al comunei Pietroasele, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-raportul de avizare nr.3456/31.08.2022 al comisiei pentru administratie publica locala, juridica, 

amenajare teritoriu si urbanism, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor; 

 

 În temeiul art.129 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a) și art.357 alin.(1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1. Se radiaza pozitia nr.10 din Anexa la H.C.L.nr.26/24.03.2022 pentru aprobarea 

completării Inventarului bunurilor care aparțin  domeniului privat al comunei Pietroasele, județul Buzău  

si se va da o noua numerotare conform Anexei care face parte integranta din prezenta. 

Art.2.H.C.L. nr.26/24.03.2022 pentru aprobarea completării Inventarului bunurilor care aparțin  

domeniului privat al comunei Pietroasele, județul Buzău se modifica corespunzator. 

Art.3. Secretarul general al comunei, împreună cu aparatul de specialitate al primarului, va duce 

la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.4. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G nr.57/2019, 

privind Codul Administrativ. 

 

 

Presedinte de sedinta, 

Mares Nicolaie 

Nr.52                                                                                                                           contrasemneaza                                                                                                              

Data:31.08.2022                                                                    secretar general,                                                                   

                                                                                                                              Matache Aurelia 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta 

ordinara din data de 31.08.2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019, 

privind Codul administrativ, cu un nr.de 12 voturi pentru, - abtineri, - voturi impotriva, din 

numarul total de 13 consilieri in functie si 12 consilieri prezenti la sedinta. 


