
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R A R E  

privind  trecerea terenului ”platformă gunoi sat Manasia” în suprafata 
de 6000 mp, CF195804, numar cadastral 195804, din domeniul public 

în domeniul privat al comunei Cernătesti, judetul Buzău 

 
 Consiliul Local al comunei Cernătesti, județul Buzău, întrunit în 

ședință ordinară în luna Mai 2020; 
 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al primarului comunei Cernătesti, înregistrat 

sub  nr. 122/27.04.2020; 
 - raportul compartimentului agricol si fond funciar, înregistrat sub nr. 
123/27.04.2020; 

 -  notă internă nr. 1747/1/21.05.2020 si nr. 1747/2/21.05.2020; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  

consiliului   local al  comunei Cernătesti, judeţul Buzău ; 
 - prevederile art. 864 din Legea 287/2009 privind codul Civil, 
republicată, modificată; 

 - prevederile HCL 22/27.08.2009, privind închiderea rampelor de 
gunoi si construirea în perimetrul acestora a statiilor de epurare ape uzate; 

 -  prevederile art. 140 alin. (1) si (3), art. 154 alin. (1), art. 196 alin. (1) 
lit. a), art. 197 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit. a) si b) si ale art. 361 alin. (2) 
din OUG privind Codul Administrativ; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) si 
alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
comunei Cernătesti, judetul Buzău a terenului  ”platformă gunoi sat 
Manasia” în suprafata de 6000 mp, CF 195804, numar cadastral 195804, 
delimitat conform planului – Anexa, parte integrantă la prezenta hotărâre.  

 
Art.2. Se aproba radierea pozitiei 219 a inventarului domeniului 

public ”platformă gunoi sat Manasia” din anexa 23 a H.G. 1348/2001 

privind atestarea domeniului public al judetului Buzău, precum si a 
municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzau, însusit de Consiliul 

local Cernătesti prin HCL 21/26.08.1999, modificată si completată. 
 

  Art. 3 Imobilul menţionat la art. 1 al prezentei hotărâri va fi inclus în 

Anexa la H.C.L. nr. 26 din 31.10.2006, privind atestarea inventarului 
bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Cernătesti, cu 
modificările si completările ulterioare. 

 
 Art. 4. Primarul comunei Cernătesti, duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, prin Biroul financiar contabil, achizitii publice, impozite 
si taxe. 
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Art.6. Secretarul general al comunei Cernătesti va aduce la cunoştinţa 

Primarului comunei Cernătesti, Biroului financiar contabil, achizitii publice,  

impozite si taxe  şi va înainta Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău, pentru 
controlul de legalitate. 

 
 
 

     Preşedinte  de şedinţă,                       Contrasemnează pentru 

legalitate, 

            Consilier                                            Secretar general al 

comunei, 

           Bălan Ion                                              Dumitrascu Doru-Vasile 

 

 

 

 


