ROMANIA

Proiect

JUDETUL BUZAUI
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HOTARARE

privind modificarea poziliei
nr.2,2din
bunuriror
care aparlin domeniurui pubric linventarur
judetriui
ar
BuzSu

Consiliul Judelean Buzdu,
Av6nd in vedere:

-

expunerea de motive a Pregedintelui
consiriurui Judelean Buz5u,
inregistratS la nr. t2g42/22.09.20t7
;
- raportul comun al Direcliei pentru
administrare patrimoniu gi investilii gi
al Direcfiei economice inregistrat la
nr. 12943/22.09.20L7;
- avizul de legalitate al secretarului
judelului Buz5u, dat pe proiectul
de
hot516re;

-

circulara Ministerului DezvoltErii Regionale
gi Administraliei publice
nr.9647 5/30.L0 .2015;

-

prevederile HotE16rii consiliului
Judelean nr. 36/Lggg privind insugirea
Inventarurui bunuriror care apar[in
J"r"r,rrr, pubric ar judegurui Buz5u, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare;
- prevederile H'G' nr' 548/7ggg privind
aprobarea Normeror tehnice pentru
intocmirea inventarului bunurilor
care alcStuiesc domeniul public at
comunelor,
oragelor, municipiilor gi judefelor;
- prevederile H'G' nr'1031/1999 pentru
aprobarea Normeror metodorogice
privind inregistrarea in contabilitate
a bunuriror care arc5tuiesc domeniur pubric
al staturui gi ar unitS!iror administrativ teritoriare;
- anexa nr'1 din HotSrSrea Guvernului
domeniului public al judelului Buzdu, precumnr.7348/2007 privind atestarea
gi al municipiitor, oragelor gi
comunelor din judelul Buz5u, cu modific5rile
gi complet5rile ulterioare;
- prevederile

ordonanlei Guvernuiui

nr.4.3/1997 privind regimul
drumurilor, repubricat5, cu modific5rire gi
comptetdrire urteriore;
- prevederile Legii nr' 273/tgg} privind
bunurile proprietate public5, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare,
In temeiur art. 91 arin.(1), rit..,,c,,gi
g7 din Legea nr. 275/2ool
administraliei publice tocale) repubiicat5, art.
a
cu
modific5r'ile
gi
complet,rite
ulterioare,

HorAnAgrr:
Art'1' tn Secliunea I -

,,Bunuri imobile" din Inventarul bunurilor
care
aparfin domeniului public al
iudelului Buz5u se modificii pozi[ia nr. 22 DJ 2031,
in sensul complet,rii cu 2 sutpozilii (poduri),
astfel:

1) Pod din BA peste torent:

- coloana 1 va avea urmdtorul
cuprins :" L.3.L7 .2.,, ;
- coloana 2 va avea urm5torul cuprins:
"pod din BA peste torent,,;
- coloana 3 va avea urm5torul cuprins:
,,km 31+899..
2) Pod din BA peste torent:
- coloana 1 va avea urm5torul cuprins
:" 1.3.L7,2.,, ;
- coloana 2 va avea urm5torul cuprins:
"pod din BA peste torent,,;
- coloana 3 va avea urm5torul cuprins:
,,km 46+573,.

Art'2'

HotErdrea consiliului Judelean nr..36/t999
privind ?nsugirea
Inventarului bunurilor care aparlin
domeniului public at judelului Buz5u,
cu
modific5rile 5i complet5rile ulterioare,
se modific5 conform art.1 din prezenta

hot5rdre.

Art'3'

Direclia administrare patrimoniu

economic5 din cadrul aparatului de'speciuritut" gi, investilii., impreunE cu Direcfia
ar consiliului judelean Buzdu, vor
efectua demersurile pentru intabu'larei -Jiup.trrri
de proprietate pubric. a
judetului BuzEu asupra acestui
drum
pentru reevaluarea acestuia.

i;d"I";;li

instit,,,til:'r-;ri"1..irSjarul

judelului va asigura comunicarea
hot516rii autorit5liror

PREgEDINTE,
PETRE EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETARUL JUDETULUT

euzxu

MIHAI.LAI..I RENTIU GAVRILA

Nr.
Buzdu,

20'.7

gi

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

PRESEDINTE

Nr. /"lt

/2

?.2

SF.Y.1rltt

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotSrAre privind modificarea poziglei nr.22
din rnventarul bunurilor care aparlin domeniului public al
judetului Buziu

Prin

l-'lotSrdrea Consiliului Judefean BuzEu nr.36/I99g s-a insugit
Inventarul bunurilor care aparlin domeniului public al jude[ului BuzEu, iar prin
HotErdrea Guvernului nr. t34B/2001 a fost atestat domeniui public al judelului
Buzdu, al municipiilor, ar oragelor gi al comunelor din jude!ul Buzdu.
In Secfiunea I - ,,Bunuri imobile" din Anexa la Hotd16rea Consiliului
Judetean Buzdu nr.36/1999 la pozilia nr.22 figureazE drumul judelean DJ
2031,
Aparatul de specialitate al Consiliului jude[ean Buzdu are in derulare
pnoiectul pentru reabilitarea unui sector din acest drum judelean (de
la
km 29+400 pdnE la km 50+000) si elaborarea docurnentafiei tehnice aferente
cbrfii funciare pentru acest sector de drum gi pentru podurile aflate pe acest
sector. Urmare mSsurdtorilor 5i verific5rilor efectuate pe tronsonul men!ionat a
rezultat faptul cE au fost omise sE fie inscrise la pozilier nr.22 din anexa la H.C.J"
BuzEu nr.36/7999 doud poduri situate la km 31+899 r;i la km 46+s73, conform
planurilor de ampiasament anexate.
Urmare acestor evenimente juridice se impune modificarea pozili ei nr.Z2
din Sectiunea I - Bunuri imobile, cuprins5 in Invenl-arul bunurilor ce aparfin
domeniului public al judelului Buzdu, in sensul completSrii cu cele doud poduri.
Av6nd in vedere cele prezentate, am elaborat prezentul proiect de
hot5r6re pe care il propun adopt5rii in forma prezentatil"

PRESEDTNTE
Petre Emanoil NEAGU

coNSil-rUL JUDETEAN BUZAU
Direclia administrare patrimoniu gi investilii
Directia economici
Nr. 1"29/3 22 sr.p,?.,1t

RAPORT
la proiectul de hotdr6re privind modificarea poziliei nr. 22 din
rnventarul bunurilor care aparlin domeniului pub!ic
al judetului Buziu

Analiz6nd proiectul

de

hot5rSre iniliat

Consiliului jude[ean am constatat urmdtoarele:

de cbtre pregedintele

- Este oportunS aceastd operaliune juridicS, intrucdt trebuie

actualizate elernentele de identificare ale drumului judelean DJ 203L pe
tronsonul care face obiectul proiecturui de modernizare;

- RespectS prevederile Legii nr.2!3/1998 privind

bunurile

proprietate publicS, cu modificSrile gi completbrile ulterioare;
- Respect5 prevederile Ordonanlei Guvernului nr.43/Igg7 privind
regimul drumurilor, republicatS, cu rnodificErile gi r:omplet5rile ulteriore;
- RespectS prevederile H.G. nn.103 t/1999 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor
care alc5tuiesc domeniul public al statului gi al urnitSlilor administrativ teritoriale"
Av6nd in vedere cele menlionate propunem adoptarea proiectului de
hot5r6re in forma prezentat5 de c5tre iniliator.

DIRECTOR EXECUTIV,

tt
1
!

Iulian Petre

DIRECTOR EXECUTIV,
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Inspector,

SCGEODATAENGINEERINGSRL

Aubrizat sing. TEoDoRBscuo. p"ur
Aut s€ria RGB-R NR 0330
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B. Date refiritoare laEnskuctii

Suprafata totala masurata a imobilului:430 mp
Suprafata din act:430 rnp

Executant,
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Inspoctor,

SC GEODATA ENGINEERING SRL
Autorizat, sing. TEoDoRESCU o. paut

Aut. seria RO-B-F, NR 0330
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Confirm executarea masuratorilor la teren
corectitudinea intocmirii dorurn"rtuti" .aar.t.lf

corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Data:25.08.2017
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Confirm introducerea imobilui in baza de date inteqrara
si
ahibrlirea numarului cadastral

