ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU
PROIECT DE HOTARARE
privind
aprobarea trecerii unui teren în suprafață de 331,23 ha. din domeniul public în domeniul privat al
comunei Rușețu, județul Buzău
Consiliul local al comunei Rușețu, județul Buzău,
având în vedere:
- referatul Primarului comunei Rușețu de prezentare a proiectului de hotărâre înregistrat la
nr._________/_______________;
- raportul Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de
specialitate al Primarului comunei Ruşeţu, înregistrat la nr._________/____________;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
- Hotărârea Guvernului României nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al
judeţului Buzau, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzau – Anexa nr.64
Bunurile care aparțin domeniului public al comunei Rușețu;
- prevederile ART.I, punctul 19 și ANEXA 10 la Hotărârea Guvernului nr.934/2008 pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului
public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Rușețu nr.23/12.09.1999 privind însușirea
bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Rușețu, modificată și completată prin
Hotărârile Consiliului local al comunei Rușețu nr.21/18.07.2000 și mr.17/05.06.2001;
-Hotărârea Consiliului local al comunei Rușețu nr.23/20.08.2007 privind trecetrea unei
suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Rușețu în domeniul public al comunei Rușețu;
- prevederile art.361 alin.(2) și Anexa 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
- Codul administrativ;
În temeiul art. 129 alin.(2) lit.(c) și 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1.- Se declară încetarea interesului public asupra unui teren în suprafață de 331,23
ha., amplasat în extravilanul comunei Rușețu, identificat în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Rușețu a
terenului menționat la art.1.
Art.3.- Primarul comunei Rușețu și secretarul general al comunei Rușețu vor întomi și
comunica Ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, documentația necesară
radierii terenului mențional la art.1 din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Rușețu.
Art.4.- Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va comunica prezenta hotărâre
autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică.
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