
 

 

                                                       
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 
 P R O I E C T  de  H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea demarării procedurilor de efectuare  
a unui schimb de imobile - terenuri 

 
 

Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară , 
 
Având în vedere: 

- referatul domnului  viceprimar al  comunei Sageata , judeţul Buzău , domnul 

Ilie Constantin ,care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului , conform 

prevederilor art.163 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

înregistratat  la nr. 215/24.10.2019 

- referatul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.216/24.10.2019, 

- avizul de legalitate al  secretarului general al comunei înregistrat la 

nr.217/24.10.2019, 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , 

In conformitate cu : 

 -prevederile cereri şi a documentelor anexate depusă de domnului Manole Vasile  

înregistrată sub nr. 3551/17.10.2019 , prin care solicită efectuarea unui schimb de 

teren , 

 -prevederile art.7 , art.553 alin (1) şi alin (4) , art.1763 şi art.1764 din Codul 

civil, cu modificările şi completările ulterioare , 

 -prevederile Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr.24/2001 privind trecerea în 

proprietatea privată a comunei Săgeata , judeţul Buzău , a unor bunuri , 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2)  lit.c ) şi alin (6) lit.b), art.139 alin (2) 

coroborat cu prevederile  art.196 alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ , 

 

 

 



 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  Art.1 (1)  Se aprobă demararea procedurilor de efectuare a unui schimb de 

terenuri între Comuna Săgeata , judeţul Buzău şi domul Manole Vasile, domiciliat în 

comuna Săgeata , sat Săgeata , judeţul Buzău . 

          (2)  Comuna Săgeata, judeţul Buzău , oferă terenul situat în intravilanul 

satului Săgeata, în schimbul terenului în suprafaţă de 2.850 ,amplasat în extravilanul 

satului Dâmbroca , comuna Săgeata , judeţul Buzău , tarla 57 , parcela 402, CF nr. 

24964 , Nr.cad.24964, categoria de folosinţă pădure-plantaţie de salcâmi , identificat 

prin planul de situaţie anexat . 

 

 Art.2 Suprafaţa exactă oferită în schimb de către comuna Săgeata , va fii 

stabilită după efectuarea rapoartelor de evaluare, de către evaluator ANEVAR , prin 

care se va stabili echivalenţa valorică a terenurilor urmând ca schimbul de terenuri 

prevăzut la alin (1) şi rapoartele de expertiză tehnică de evaluare a acestora să fie 

supuse consiliului local spre aprobare .  

 

 Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de viceprimarul 

comunei Săgeata , domnul Ilie Constantin , care îndeplineşte atribuţiile conferite de 

lege primarului prin compartimentul registru agricol , cadastru şi protecţia mediului .  

 

Art.4Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor 
și persoanelor interesate 
 
 
 
            Pt.PRIMAR                                                                         Avizează,                                                             
             Viceprimar                                                           Secretar General al Comunei Săgeata                                                        
         Ilie Constantin                                                                 Raimonda Viorica Iancu                                                         
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