
»••• 1 CONSILIUL LOCAL A L ORA§ULUI 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 HCL nr. 41/17.11.2011 privind atestarea 

apartenentei unui teren la domeniul privat al orasului Nehoiu 

Consiliul Local al ora§ului Nehoiu, judetul Buzau. 
Avand in vedere: 
- adresa nr. 28318/28.10.2013 a S.C. Compania de Apa SA Buzau; 
- expunerea de motive a primarului orasului Nehoiu inregistrata cu nr. 

11591/30.10.2013 ; 
- raportul nr. 11590/30.10.2013 al biroului de specialitate din cadrul aparatului 

propriu al primarului orasului Nehoiu; 
- raportul de avizare al comisiilor de specialitate a Consiliului Local al Orasului 

Nehoiu; 
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si c) din Legea nr. 215/2001 a administrate! 

publice locale, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare; 
In temeiul art. 45 alin. (1) si art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare. 
H O T A R A § T E : 

Art.1. Se aproba modiflcarea si completarea H.C.L. nr. 41/17.11.2011, anexa nr. 4 si i 
atesta la domeniul privat al orasului Nehoiu si suprafata de 520 m.p. T75, N 31; 
teren destinat amenajarii drumului tehnologic de interes local, in cadr 
proiectului „Sistem de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate : 
judetul Buzau-Aglomerarea Nehoiu", conform anexei nr. 1 care face par 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 41/17.11.2011 raman valabile. 

Art.3. Secretarul orasului Nehoiu, prin compartimentul Registratura-Secretariat va 
afisa prezenta hotarare pentru aducere la cunostinta publica si^o va comunica 
persoanelor si autoritatiloiJnteresate. 

Nehoiu: 04.11.2013 
Nr. 71 

PRE§ED1 NTE DE §EDINTA, 

C O N T ^ S E M N E A Z A , 
iretar, 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 16 voturi „pentru", - voturi „impotriva r 

- „abtineri"din totalul de 16 consilieri in functie prezenti. 


