
CONSILIUL LOCAL A L ORA§ULl I NEHOIU 
Str. Aleea Merilor nr. 2-4, Nehoiu 125100, judetul Buzau 
Telefon 0238/554.548; Fax 0238/554.541 

H O T A R A R E 

pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 16/28.04.2006 privind completarea 
bunurilor care apartin domeniului public de interes local 

Consiliul Local al orasului Nehoiu, judetul Buzau. 
Avand in vedere: 
- expunerea de motive a primarului orasului Nehoiu, inregistrata cu nr. 

11108/23.10.2013; 
- raportul nr. 11107/23.10.2013 al biroului „Urbanism"; 
- raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Orasului Nehoiu; 
- adresa nr. 349/28.06.2013 a Lichidatorului Judiciar Jureschi Vasile; 
- prevederile art. 7 din O.U.G. nr. 125/2006, pentru aprobarea schemelor de plati 

directe si plati nationale directe complementare; 
- prevederile art. 36 lit. b), lit. c) §i art. 121 din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare; 
In temeiul art. 45 si art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrapiei 

publice locale, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 

H O T A R A § T E : 

Art. 1. Se modifica si se completeaza anexa nr. 1, pozitia 23 din H.C.L. 
nr. 16/28.04.2006 privind modificarea si completarea 
inventarului bunurilor care apartin domeniului public de interes 
local, astfel: 

,Denumirea bunului: teren sediu S.C. Servcom S.A. Nehoiu". 

„Elemente de identificare: teren situat pe strada Alba Iulia, nr. 
5, suprafata - 308 m.p., conform masuratorilor topografice." 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 16/28.04.2006 raman 
valabile. 

Art. 3. Orice hotarare contrara prezentei se abroga. 

Art. 4. Primarul orasului Nehoiu, birourile sj compartimentele din 
aparatul propriu al acestuia vor duce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari. 



Art. 5. Secretarul orasului Nehoiu va afi§a prezenta hotarare pentru 
aducere la cunostinta publica §i o va comunica autoritatilor 

Nehoiu: 04. 
Nr. 68 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 13 voturi „pentru", - voturi Jmpotriva", 3 „abtineri" 
din totalul de 16 consilieri in functie prezenti. 


