
 

 
R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE  
pentru aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei 

Cernătesti și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Cernătesti, județul Buzău atestat prin Anexa nr. 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, cu modificarile si 

completările ulterioare,  a terenului identificat prin numarul cadastral 
22640, al loc. Aldeni, înscris în cartea funciara nr. 22640 a UAT Cernătesti, 

Tarla 35, parcela 856, categoria de folosintă ”arabil”, ca bun de interes 

public local, teren aferent proiectului  
“Amenajare si dotare parc de agrement în comuna Cernătesti, judetul Buzău”  

 
Consiliul local al comunei Cernătesti: 
Examinând referatul de aprobare nr. 7 din 04.01.2021 întocmit și 

înaintat de dnul Petrache Mîrzea - Primarul Comunei Cernătesti precum și 
raportul de specialitate nr. 8 din 04.01.2021 întocmit de către Biroul 
financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe; 

   Estimarea valoarii de piată efectuată conform Standardelor ANEVAR, 

întocmite de SC Evalcons Contabilitate SRL. 

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Comunei Cernătesti; 

Având în vedere dispozițiile art. 296, alin. 2 din O.U.G. nr. 

57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, precum și cele ale H.G. nr. 

548/1999 cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 

orașelor, municipiilor și județelor; 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit.”c”, ale art. 139, alin. 3, lit. 

„g”, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit „a” din O.U.G. nr. 

57/03.07.2019 privind Codul Administrativ; 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

  Art. 1. Se declară bunul imobil - teren, situat în intravilanul comunei 
Cernătesti, localitatea Aldeni, județul Buzău, în suprafață masurată de 1.210 
mp identificat prin numarul cadastral 22640, al loc. Aldeni, înscris în cartea 

funciara nr. 22640 al UAT Cernătesti, tarla 35, parcela 856, categoria de 
folosintă ”arabil”, ca bun de interes public local, teren aferent proiectului 
“Amenajare si dotare parc de agrement în comuna Cernătesti, judetul Buzău”. 
 

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Comunei Cernătesti, 

în domeniul public al comunei Cernătesti, din pozitia 6 la anexa la Hotărârea  
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Consiliului Local nr. 26/31.10.2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare, a terenului situat în intravilanul comunei Cernătesti, localitatea 

Aldeni, județul Buzău, în suprafață masurată de 1.210 mp identificat prin 

numarul numarul cadastral 22640, înscris în cartea funciara nr. 22640 al 

UAT Cernătesti, Tarla 35, parcela 856, delimitat conform planului – Anexa 1, 

parte integrantă la prezenta hotărâre.  

       Art. 3. Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei, 
aprobat prin Anexa nr. 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, cu modificarile si completările ulterioare, se completează în 

mod corespunzător cu imobilul – teren situat în Comuna Cernătesti, 
localitatea Aldeni,  județul Buzău, în suprafață masurată de 1210 mp, 

identificat prin numarul cadastral 22640, înscris în cartea funciara nr. 22640, 
Tarla 35, parcela 856, categoria de folosintă ”arabil”, în valoare de 37 370 lei, 
conform Anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
       Art. 4. Biroul financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe va 

proceda la înregistrarea bunurilor în evidențele mijloacelor fixe. 

      Art. 5. Compartimentul agricol si fond funciar va întreprinde 

demersurile necesare efectuării operațiunilor de modificare în evidentele de 

cadastru și publicitate imobiliară. 

       Art. 6. Secretarul general al comunei Cernătesti va asigura 

comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate. 

 
           Președinte de ședință,                                       Contrasemnează 

                Consilier                                   Secretar general al comunei Cernătesti, 
       Stănilă Sebastian-Valentin                              Doru-Vasile Dumitrascu 

 
 
 

 
 
 

          Cernatesti, 
 

 
 
 

Nr. 4/28.01.2021 
 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al comunei Cernătești în ședință 

ordinară din data de 28.01.2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.G 

57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr de: 13 voturi ,,pentru,,; 0  voturi 

,,împotrivă,,;  0  ,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali 

prezenți la ședință. 
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