
 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINTESTI 

 
HOTARARE 

privind modificarea inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei ŢINTEŞTI 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINTESTI  

Avand in vedere : 
- Raport de aprobare  a primarului comunei Tintesti , iregistrata la nr 

8264/18.11.2020 
- Referatul  Compartimentului contabilitate , inregistrat la nr.8265/18.11.2020 
- Raportul de avizare intocmit de comisia de specialitate a Consiliului local pe 

probleme de agricultura ,activitati economico-financiare ,protectia mediului , 
turism ,amenajarea teritoriului si urbanism  inregistrat la nr .8355/23.11.2020; 

- Raportul de avizare intocmit de comisia de specialitate a Consiliului local pe 
probleme de administratie publica locala, juridica , de disciplina  ,apararea 
ordinii publice  iregistrata la 8354/23.11.2020; 

- Prevederile legii nr 213/1998 privind propietatea publica , cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

- Prevederile H.G. nr.1031/1999 privind aprobarea Normelor meodologice de 
inregistrare in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
comunelor,oraselor , municipiilor si judetelor ; 

- Prevederile H.G. nr 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor , 
oraselor ,municipiilor si judetelor ; 

- Prevederile H.G. nr 1348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului 
Buzau , precum si al municipiilor , oraselor si comunelor  din judetul Buzau , cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

- Prevederile H.G.nr 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului de clasificatie si 
duratelor de functionare a mijloacelor fixe ; 

- Prevederile Ordonantei de Guvern nr  43/1997 privind regimul drumurilor , 
republicata , cu modficarile si completarile ulterioare ; 

 
In temeiul dispozițiilor art. 129 alin 2 lit c si lin .6. art.139 alin 1 si alin 3 

lit g , art .196 alin 1. lit .a din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ , cu 
modificările si completările ulterioare, 
 

H O T A R A S T E  
 

 
Art. 1. -  Se modifică pozitia  de înregistrare 242  din anexa nr. 

76 la Hotărârea Guvernului nr. 1348/2001 privind atestarea 
domeniului public al judetului BUZAU , precum şi al municipiilor, 
oraSelor şi comunelor din judetul BUZAU, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Hotararea Consiliului Local Tintesti nr 27 
/30.08.1999  privind insusirea Invenatarului bunurilor care apartin 
domeniului public al comunei Tintesti , cu modificarile si completarile  



ulterioare  , atestata prin HG 1348/2001 se modifica 
corespunzator . 
 

Art. 3. -  Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei 
hotarari persoanelor , autoritatilor interesate si afisarea ei . 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   

         AVRAM ION                                                           Contrasemneaza pentru legalitate, 

                                                                           SECRETAR GENERAL                                                                                                   

                   Petrescu Sandina 

Nr. 53 din 27 noiembrie  2020	

 Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Tintesti in sedinta ordinara din data de 27.11.2020 cu 
respectarea prevederilor art.139 alin 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu un  
numar de ....... voturi pentru ,....... abtineri si ...... voturi impotriva , din numarul total de 13 consilieri in functie si 
.........consilieri prezenti la sedinta  

 

 



Anexa nr.1 la H.C.L. nr. /27.11.2020 

 Pozitia nr.242 din Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comuni Tintesti , judetul Buzau , insusit prin Hotarara Coniliului Local 
nr.27/30.08.2020 ,cu modificarile si completarile ulterioare  si atestat in Anexa nr.76 la Hotararea Guvernului nr. 1348/2001 privind atestarea 
dommeniului public al judetului Buzau , precum si al municipiilor , oraselor si comunelor din judetul Buzau ,cu modificarile si completarile ulterioare . 

nr.crt Codul de 
clasificatie 

Denumirea 
Bunului 

Elemente de identificare Anul 
dobandirii 
si/sau al 
darii in 

folosinta 

Valoarea de 
inventar 
(mii lei) 

Situatia 
juridica 
actuala 

0 1 2 3 4 5 6 
242. 1.6.2 Gradinita  CF 21326 Tintesti , Nr.cadastral 21326 

Vecini :N- Drum satesc(Strada   
                               S- Marin Stefan , Oancea Stefan  
                               E- Camin cultural Maxenu Atelier Scoala 
                               V- Rosu Elena (CF 22095) 
Teren curti constructii - intravilan = 659 mp  tarla 18 parcela 
754  
C1 constructii administrative si social cultural din caramida 
suprafata construita la sol 260 mp  
C2 Constructii anexa - fosa septica , din beton = 12 mp  
C3 Constructii anexa - camin hidrofor , din beton = 6 mp  

 

2020 1.324 HCL 27/1999 
CF 21326 

 

Presedinte ,               Petrescu Sandina 
Stoica Aurel                       Vlaicu Iulia Nadia 
                Rosu Gica 
                Moise Marian   

 
 
 
 
 


