ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
pentru revocarea H.C.L. nr. 81/27.06.2019 privind
modificarea si completarea inventarului domeniului
public al Comunei Breaza, județul Buzău
Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau .
Avand in vedere :
 Referat de aprobare al primarului comunei Breaza inregistrat
la nr. 5414/19.09.2019;
 Raport al compartimentului de resort
inregistrat la nr.
5415/19.09.2019;
 Avizul comisiei de specialitate ;
 Hotărârea Consiliului Local Breaza nr. 13/26.08.1999 privind
însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public
al comunei Breaza, cu modificările și completările ulterioare;
 Contractul de finanțare
Nr. C1920074X217121001014/
22.05.2018,
 Contractul de furnizare produse nr. 6304/03.10.2018,
 Prevederile anexei nr. 17 din H.G. nr. 1348/2001 privind
atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău, cu
modificările și completările ulterioare;
 Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și
regimul juridic al acesteia, cu completările și modificările
ulterioare;
 Prevederile H.G. nr. 1031/1999 privind aprobarea Normelor
metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al statului și al unitătilor
administrativ-teritoriale;
 Prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului
privind clasificarea și duratele normale de funcționare a
mijloacelor fixe;
 Prevederile O.G. nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale ș i necorporale, republicată, cu
modificările ș i completările ulterioare;
 Prevederile art. 129 alin. (2) lit. “c” si art. 289 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;

 Prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative,
republicata, cu completarile si modificarile
ulterioare.
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:
Art.1. Se revoca H.C.L. nr. 81/27.06.2019.2019 privind
modificarea si completarea inventarului domeniului public al
Comunei Breaza, județul Buzău.
Art. 2. Secretarul general al U.A.T. Comuna Breaza va aduce
la cunostinta publica a persoanelor, serviciilor si autoritatilor
interesate prevederile prezentei hotarari.
PRESEDINTE DE SEDINTA
BADINA IOAN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
UNGUREANU CARMEN
NR.105
BREAZA 31.10.2019
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta
din data de 31.10.2019, cu respectarea prevederilor art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu un numar de 8 voturi pentru, - voturi
impotriva si - abtineri, din numarul total de 11 consilieri in functie si 8 consilieri
prezenti la sedinta.

