
    R O M Â N I A 

   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

            BUDACU DE JOS 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al  

comunei Budacu de Jos a unui imobil în vederea demolării 

 

 

 

 

 Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară în prezenţa a _____ 

consilieri locali, 

 Având în vedere: 

 -expunerea de motive a Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 1533 din 

21.03.2019; 

 -raportul comun al viceprimarului şi consilierului asistent din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 1534 din  21.03.2019; 

 -Certificatul de urbanism nr. 33 din 28.03.2019 eliberat de Primăria comunei Budacu de 

Jos; 

 -raportul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 1706 din 29.03.2019; 

 -raportul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 1707 din 29.03.2019; 

-raportul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 1708 din 

29.03.2019; 

 În conformitate cu: 

 -prevederile Legii nr.213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 -prevederile H.G.R. nr.486/1993 privind creşterea siguranţei în exploatare a construcţiilor 

şi instalaţiilor care reprezintă surse de mare risc; 

 -prevederile Titlului VI – „Proprietatea publică” din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(1), alin.(2) lit. “c”, alin.(5) lit.“c” şi ale art. 45 alin. (3) 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1.-Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Budacu de 

Jos a imobilului – construcţie – Haltă aşteptare, situat în localitatea Monariu, nr.47, identificată în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Budacu de Jos la nr.crt.20, 

nr.inv.1020. 

Art.2.-Se aprobă demolarea imobilului – construcţie – Haltă aşteptare, situat în localitatea 

Monariu, nr.47, identificată în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 

Budacu de Jos la nr.crt.20, nr.inv.1020. 

Art.3.-Imobilul prevăzut la art.2 va fi demolat în baza autorizaţiei de desfiinţare ce 

urmează a fi emisă.  

Art.4.-Cheltuielile ocazionate de demolarea imobilului menţionat la art.2, se vor suporta 

din bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Budacu de Jos. 

Art.5.-Se constată că, din cauza avansatei stări de degradare a imobilului, în urma 

demolării nu pot rezulta bunuri refolosibile. 



Art.6.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Budacu de Jos. 

 Art.7.-Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţă ordinară cu: _____ voturi „pentru”, 

_____ voturi „împotrivă” şi _____ abţineri din ____ consilieri prezenţi. 

 Art.8.-Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului comunei Budacu de Jos, 

cu: 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud; 

- Primarul comunei Budacu de Jos; 

 

 

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                 STRUGARI NELU-VASILE                      SECRETAR, 
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