
 
 

 
 

 

   
 

 
                            

HOTĂRÂRE 
 

privind   modificarea unor pozitii  din inventarul domeniului privat al comunei Bucsani , jud Dambovita 
 

Consiliul Local  Bucșani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinară  pe luna 
decembrie   2020,   având în vedere: 

 
 proiectul de hotarare nr. 10351/10.12.2020  initiat de primarul localitatii privind  modificare  

terenului  pozitiei nr. 6 –Teren Neaga Florin Marian – formandu-se trei pozitii  : suprafata de 792 mp 
curti constructii,  suprafata de 111 mp drum de exploatare si  suprafata de 623 mp livada precum si  
pozitia nr. 17-Teren islaz Bucsani –sectie tractoare  prin dezmembrarea  acestei in doua loturi  ; 

 referatul de aprobare (expunerea de motive ) nr. 10351/10.12.2020  ; 
 raportul  de specialitate  al compartimentului de specialitate nr 10305/09.12.2020  ; 
 prevederile art. 129, alin. (2), lit.,,c”, coroborat cu alin. (6), lit.,,a”  , art. 139 , alin.(3),  lit.,,g”si art. 

154 , alin.(1)  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 avizul favorabil al comisiei de specialitate  ; 

 
În temeiul art. 196 alin. (1), lit. ,,a’’  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 
HOTĂRĂȘTE  : 

      
         Art. 1.   Se  aprobă  modificarea pozitiei nr .6 –Teren Neaga Florin Marian – din  lista inventarului bunurilor  
care apartin domeniului privat al comunei Bucsani , formandu-se  trei  pozitii, a imobilului din str. Potcovari , nr. 
374  , dupa cum urmeaza :  

 poz. 61 =  suprafata de 792 mp curti constructii, 
 poz. 62 = suprafata de 111 mp drum de exploatare, 
 poz. 63 =  suprafata de 623 mp livada. 

      Art. 2  . Se aproba  modificarea pozitiei  nr. 17- Teren islaz Bucsani –sectie Tractoare-  prin dezmembrarea  
acestei in doua loturi  , dupa cum urmeaza : 

 Lot 1 = 191154 mp ( NC 73715) 
 Lot 2 =       150 mp (NC 73716 ) 

    Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărârii se obligă primarul localității  , compartimentul de 
specialitate , iar cu comunicarea secretarul localității. 
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