
  
R O M A N I A 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA CERNĂTEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 
              

H O T Ă R Â R E 
privind darea în folosință gratuită, către S.C COMPANIA DE APĂ S.A  BUZĂU, 

a terenului proprietate privată a comunei Cernătești, județul Buzău, nr. 
cadastral 23765 (T26, P1120), în suprafață de 295 mp,  din localitatea Aldeni, 

com. Cernătești, jud. Buzău, pentru realizarea unui foraj de 
explorare/exploatare hidrogeologică, ce va reprezenta zonă de protectie 

sanitară, ca obiectiv de interes public 
 

    Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 

- Art. 15 alin. (2), art 120 alin. (1) si art. 121 alin. (1) din Constitutia  
României, republicată; 

- Art. 3, art. 4  si art. 5 alin. (1) din Carta europeană a autonomiei locale,  
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr.  
287/2006, republicat cu modificările si completările ulterioare; 

- Art. 3 alin. (2), art. 42 alin. (4), art. 43 alin. (4), art. 59,  art. 71, art. 80,  
art. 81,art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă privind 
elaborarea actelor normative, republicată; 

- prevederile art.874-875 din Codul Civil; 
- Art. 108 lit. d) art. 129 alin. (6) lit. b), art. 362 alin. (2), art. 349 din 

 Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările 
si completările ulterioare; 

- parcurgerea procedurii prevazute la art. 7 din Legea nr. 52/ 2003 privind  
transparenta decizională în administratia publică; 
 

luând act de: 
 - referat de aprobare al primarului comunei, înregistrat sub nr. 
219/01.09.2021; 
 - avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 - raportul biroului financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe, 
înregistrat sub nr. 220/01.09.2021; 
 - Hotărârea Consiliului Local Cernătești nr. 34/2021 privind atestarea 
apartenenței la domeniul privat al comunei Cernătești,  a suprafetei de 295 mp, 
teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii, T. 26, P. 1120, situată în 
sat Aldeni, comuna Cernătești, județul Buzău; 
 - adresa nr. 13843/15.07.2021 a S.C Compania de Apă S.A  Buzău, 
înregistrată la primăria Cernătești sub nr. 2469/15.07.2021; 

 In temeiul art. 196 alin. (1)  lit. ,,a.. si art. 139 alin.(2) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERNĂTEȘTI, întrunit în ședință  ordinară,  în 

data de 30.09.2021, adoptă prezenta hotărâre: 

 Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită către S.C COMPANIA DE APĂ S.A  
Buzău, a terenului proprietate privată a comunei Cernătești, județul Buzău, nr. 
cadastral 23765 (T26, P1120), în suprafață de 295 mp, categoria de folosintă curți  
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constructii, din localitatea Aldeni, com. Cernătești, jud. Buzău, conform anexei 1, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Destinația bunului care face obiectul dării în folosintă gratuită este de 

realizare a unui foraj de explorare/exploatare hidrogeologică, ce va reprezenta zonă 
de protectie sanitară, ca obiectiv de interes public. 
 
 Art.3. Durata pentru care se acordă folosința gratuită este de 10 ani, cu 
posibilitate de prelungire. 
 

Art.4. Folosință gratuită nu poate fi transmisă, nici oneros și nici cu titlu 
gratuit. 
 

Art.5.  Predarea-primirea bunului prevăzut la art. 1 se va realiza în baza 
procesului verbal de predare-primire încheiat intre Primăria Cernătești si S.C 
Compania de Apă S.A  Buzău, în termen de 30 de zile le la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri. 

 
Art.6. Cheltuielile de întreținere a bunului, potrivit destinatiei sale, pe toată 

durata de folosintă gratuită, vor fi suportate de S.C Compania de Apă S.A  Buzău. 
 
Art.7. Se aprobă clauzele din contractul de comodat ce urmează a se încheia 

între Primaria Cernătești și S.C Compania de Apă S.A  Buzău, conform anexei 2, care 
face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 
Art.8. Obligatiile S.C Compania de Apă S.A  Buzău, modalitătile de angajare a 

răspunderii și sanctiunile sunt prevăzute în contractul de comodat, conform anexei 
2, care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 
Art.9. Se împuterniceste Primarul Comunei Cernătești, în vederea semnării 

contractului de comodat și a actelor aditionale ulterioare care vor fi încheiate cu S.C 
Compania de Apă S.A  Buzău. 
 

Art.10. Primarul comunei Cernătești va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri, cu sprijinul compartimentelor de speciaitate  iar secretarul 
general al comunei o va comunica instituțiilor, persoanelor  si autoritatilor interesate. 
 
Președinte  de ședință,                         Contrasemnează pentru legalitate, 
            Consilier                                     Secretar general al comunei 
  Ștefan-Mădălin Leu                                     Dumitrascu Doru-Vasile 
 

Nr. 43/30.09.2021         
                                                

 Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Cernătești, județul Buzău în 
ședința ordinară din  30 Septembrie  2021, 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 11  voturi 
pentru; 0 -voturi  împotrivă; 0-abțineri  din numărul  total  de 13  consilieri  locali în funcție și 11 
consilieri prezenți  la sedință. 
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