
 
 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SAGEATA 

CONSILIUL LOCAL SAGEATA 
 
 
 

   HOTĂRÂRE  
privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Săgeata,județul Buzău, nr. 

60 din 23 decembrie 2021 
 

 
Consiliul Local al comunei Săgeata  judeţul Buzău , 

        Având în vedere : 
- referatul de aprobare al domnului primar al Comunei Săgeata, judetul Buzău, 

dl Sorin Tănase, înregistrată la nr.14 din 14 februarie 2022; 
- raportul  secretarului  general al comunei Săgeata  înregistrat la nr. 15 din 14 

februarie 2022; 
      -raportul  de avizare a  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 

comunei Săgeata,județul Buzău;  
  În conformitate cu : 

  -   prevederile H.C.L. nr. 60 din 23 decembrie 2021 privind  atestarea  bunurilor care 
alcătuiesc   domeniul  privat al Comunei Săgeata.județul Buzău; 
   - prevederile Hotărârii de Guvern nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al 
comunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor,  
   - prevederile art. 354, art.357 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare 
   -prevederile art.553 alin (1) si art.557 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009, 
republicat si actualizat, 
   -prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, cu modificările si   
completările ulterioare, 
         În temeiul art.129, alin.1, art. 139, alin. (1)  şi art.196 alin (1) lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

   Art.1  H.C.L. nr. 60 din 23 decembrie 2021  privind privind  atestarea  
bunurilor care alcătuiesc   domeniul  privat al Comunei Săgeata.județul Buzău,se 
modifică   după cum urmează: 
 

   Art. 2  se modifică și va avea următorul  cuprins: 
1.  ,,Prevederile  Hotărârii Consiliului local  nr. 24/2001 privind  trecerea în 

proprietatea  privată a  comunei Săgeata ,județul Buzău a unor bunuri,  
și a H.C.L. nr.42 din 24 septembrie 2020 privind atestarea  bunurilor 
care alcătuiesc  domeniul privat al comunei Săgeata,județul Buzău, își 
încetează aplicabilitatea. 

 
2.    ,, Punctul 14  din anexa  Secțiunea I.Bunuri imobile (terenuri)  la  
H.C.L.nr. 60/23.12.2021,se modifică  și va  avea  următorul cuprins , 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.,,   

  Art.2 Secretarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

      Art.3 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului autorităţilor şi 
instituţiilor interesate (Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău, Primarului Comunei 
Săgeata). 

 
                                                 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                              
CONTRASEMNEAZĂ, 
 
            Consilier local ,                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
 
                                                                    Secretar General al Comunei Săgeata   
 
             Stelian SBURLAN                                         Elena PETRACHE  
                                                                                      
                                                                                         
     Nr.12 din  28 februarie 2022  , Săgeata – Buzău 
 

Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Săgeata  în 
şedinţa ordinară din data  de 28 februarie 2022 cu respectarea prevederilor art.139 
alin.(2),din  OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ   cu un număr de 12   voturi 
”pentru”, 0   voturi împotrivă, 0 voturi  abţineri ,din numărul total de 12 consilieri în 
funcţie şi 12  consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
    
 
                                                             
 


