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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BECENI 
HOTĂRÂRE 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Beceni  
a unui imobil – construcţie în vederea scoaterii din funcţiune,  

casării  şi demolării în condiţiile legii  
 
Consiliul local Beceni, judeţul Buzău 
Avand in vedere: 

− referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, raportul de specialitate al 
compartimentului financiar contabil, raportul de avizare al comisiei de 
specialitate; 

− art.2 din OG nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 
functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul 
Public al statului si al unităților administrative – teritoriale, aprobata prin Legea 
nr. 246/2001; 

− Prevederile art. 112 (6) din Legea nr. 1/2001 a Educației Naționale 
− art.1 alin.1 și art.8 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor 

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  
− art.129 alin.2 lit.c), art.361 alin.2 – alin.4 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ;  
− Avizul conform al Ministrului Educației nr. 15433/19.12.2022 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit.(a) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al comunei Beceni, 
județul Buzău a imobilului C2 – clădire anexă parter, aflată  administrarea Liceului 
Tehnologic Beceni,  situată în Judetul Buzau, loc Gura Dimienii Cv 11 Str. Principala  
GD. Nr 10, Nr Cad 21350, înscris în cartea Funciară nr. 21350, prevăzut în anexa nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.. 
Art.2. Trecerea în domeniul privat al comunei Beceni a construcţiei prevăzute la 
articolul 1, se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării  şi demolării în condiţiile 
legii. 
Art.3. Anexa  din  Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei 
Beceni - a Hotărârii Consiliului local Beceni  privind însuşirea Inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniului public comunei Beceni, se modifică corespunzător. 
Art.4. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică și va transmite 
autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri. 
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