
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SAGEATA 
CONSILIUL LOCAL SAGEATA 

 
  H O T Ă R Â R E   

privind atestarea aparteneţei la domeniul privat al comunei Sageata  
a unei suprafete de teren  

 
Consiliul Local al comunei Sageata  judeţul Buzău , 

Având în vedere : 

- expunerea de motive a viceprimarului Comunei Sageata, judetul Buzau, dl Ilie 

Constantin, care indeplineste si atributiile conferite de lege primarului , 

conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 a administratiei 

publice locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare   , 

înregistrată la nr.187 din 23.10.2018; 

- raportul  secretarului  comunei înregistrat la nr.188 din 23.10.2018; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , judetul 

Buzau ; 

In conformitate cu : 

- prevederile  art.555 -566 din Noul Cod Civil , republicat ; 

- prevederile   art.6  din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar , republicata , 

- prevederile contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.2460/30 

decembrie 2010 , la Biroul Notarilor Publici Asociaţi Jalbă Norica & 

Constantinescu Ileana Alexandra ,  

- prevederile extrasului de carte funciară eliberat de OCPI Buzău sub 

nr.90323/23.10.2018; 

In temeiul art. 36, alin. (2) lit.c , art. 45 alin.(3) , art.121 şi art.115 alin 

(1), lit ,,b” din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi  completările  ulterioare ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1 (1) Se atestă apartenenţa la domeniul privat al comunei Săgeata, 

judeţul Buzău  , a suprafetei de 2076  mp , amplasată  în  satul Găvăneşti , 

comuna Sageata , judetul Buzau , proprietatea comunei conform contractului 

de vânzare cumpărare autentificat sub nr.2460 din 30 decembrie 2010  la 



Biroul Notarilor Publici Asociaţi Jalbă Norica & Constantinescu Ileana 

Alexandra, 

                   (2) Datele de identificare ale terenului sunt prezentate în anexa 

nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .   

Art.2  (1)  Terenul în suprafaţă de 2076 mp este înscris în cartea 

funciară a comunei sub nr.20537 si număr cadastral 20537. 

 (2) Formalităţile de înscriere în evidenţele de publicitate imobiliară 

a dreptului de proprietate privată asupra imobilului ce face obiectul prezentei 

hotărâri se vor realiza prin grija secretarului comunei Săgeata .   

Art.3 Secretarul  comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri si o va transmite institutiilor si autoritatilor interesate. 

 

 

 
 
 
 
 
 

            Preşedinte de Şedinţă  
                Consilier local                                                    Contrasemnează, 
                Vâsie Dumitru                                                             Secretar, 
                                                                                   Raimonda Viorica Iancu 
  
 
 
 
   Nr. 54 
   Sageata  - Buzău, 31.10.2018 
 
Hotărârea  a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Sageata  în şedinţa ordinara   
din data de 31.10.2018  cu respectarea prevederilor art. 45, alin.1,  din Legea nr. 
215/2001, a administraiei publice locale ( R2) , cu un număr de 12  voturi pentru ,0 
abţineri şi  0 voturi împotrivă  , din numărul total de 12  consilieri în funcţie şi   
consilieri prezenţi la şedină  12 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
                                                             Anexa nr.1 la HCL nr. 54/31.10.2018 

 
 

DATELE  DE INDETIFICARE ALE TERENULUI  
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 2076 MP AMPLASAT ÎN SAT GĂVĂNEŞTI ,  

COMUNA SĂGEATA , JUDEŢUL BUZĂU  
 
 
 

Nr. 
crt 

Suprafaţă  
teren 

Date de identificare 
ale terenului 

Categoria de 
folosinţă 

Amplasament  

Tarla Parcelă 
1 1.047 19 1051 Arabil  Intravilan  
2 1.029 24 109 Arabil Extravilan 
 2.076     

 
 
 

  
            Preşedinte de Şedinţă  
                Consilier local                                                     
                Vâsie Dumitru                                                             Secretar, 
                                                                                   Raimonda Viorica Iancu 
 


