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H O T Ă R Â R E 

privind atestarea apartenenței la domeniul privat a terenurilor situate 

pe teritoriul comunei Cernătești, județul Buzău 
 
 

 

 Consiliul Local al Comunei Cernătești, întrunit în ședința de lucru 

ordinară din luna Mai 2020, 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Cernătești, înregistrat cu 

149/21.05.2020 , prin care se argumentează necesitatea atestării unor 

terenuri la domeniul privat al comunei Cernătești, județul Buzău; 

- raportul de specialitate compartimentului de specialitate, înregistrat la 

nr. 150/21.05.2020; 

- rapoartele de avizare al Comisiilor de specialitate al Consiliului local  

Cernătești; 

- HCL Nr.15/29.03.2018 privind atestarea apartenenței la domeniul privat 

a terenurilor situate pe teritoriul comunei Cernătești, județul Buzău 

- estimarea valoarii de piată efectuată conform Standardelor ANEVAR, 

întocmite de SC Evalcons Contabilitate SRL. 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu 

art. 5 lit. cc), art. 354 din OG 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

 

Art.1. Se atestă apartenența la domeniul privat al comunei Cernătești, 
județul Buzău, a terenului ale cărui elemente de identificare sunt prevăzute 
în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa la 
Hotărârea Consiliului local nr. 26/31.10.2006 privind atestarea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Cernătești, județul 

Buzău, cu completarile ulterioare, se completează cu pozițiile nr. 30, 
prevăzute în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.3. Consiliul Local Cernătesti isi însuseste valoarea terenului 

prevazut în anexa 3, prin rapoartul de evaluare întocmit de SC Evalcons 
Contabilitate SRL. 

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se 

comunică Primarului comunei Cernătești, celor nominalizați cu ducerea la 

îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului – județul Buzău în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 
Preşedinte  de şedinţă,                       Contrasemnează pentru legalitate, 
            Consilier                                            Secretar general al comunei, 
           Bălan Ion                                              Dumitrascu Doru-Vasile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nr. 30/28.05.2020         

 

                                                 

 Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Cernătesti, 

judeţul Buzău în şedinţa ordinară din  28 Mai 2020, cu respectarea  prevederilor 

art.139 alin.(1) coroborat cu alin.(3) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu un număr de 13  voturi pentru:-voturi  împotrivă;-abţineri  din 

numărul  total  de 13  consilieri  locali în funcţie şi 13 consilieri prezenţi  la sedinţă. 

 


