
	
	

 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA  
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 

H O T Ă R Â R E  
 privind stabilirea perioadei de inventariere a bunurilor mobile şi imobile 

aparţinând domeniului public şi privat al UAT Comuna Săgeata , judeţul Buzău  

  Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău, întrunit în ședință 

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.139/22.07.2020 

- avizul de legalitate al  secretarului general al comunei înregistrat la 

nr.140/22.07.2020, 

- avizul comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata. 

În conformitate cu : 

 - adresa nr.4067/23.03.2020 de la Instituția Prefectului Județul Buzău – 

Serviciul controlul legalităţii, al aplicării actelor normative, contencios 

administrativ , aplicarea apostilei şi relaţii cu autorităţile locale , 

 - prevederile art.3 din Hotărârea de Guvern nr.392/2020 privind aprobarea 

Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public şi privat al comunelor , al oraşelor , al municipiilor şi al judeţelor , 

 - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 - prevederile art.289 alin (5)-(8) şi art.357 din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , 

 - prevederile Art.553 alin (1) şi art.557 din Codul civil aprobat prin Legea 

nr.287/2009 , republicat şi actualizat ,  

 - prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare , cu 

modificările şi completările ulterioare , 



	
	

 - prevederile Hotărârii Consiliului Local Săgeata nr.26/27.08.1999 privind  

însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 

Săgeata , judeţul Buzău , cu modificările şi completările ulterioare , 

 - prevederile anexei nr.65 la Hotărârea de Guvern nr. 1.348/2001 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Buzău , precum şi a municipiilor , 

oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău – Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Săgeata , 

 În temeiul art.87 alin (5),  art.129, alin.(2), lit.”c”,  139, alin.(3) lit.”g” și 

art.196, alin.(1), lit. ”a” din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1 Se aprobă efectuarea  inventarierii bunurilor din domeniul public şi 

privat al UAT Comuna Săgeata , judeţul Buzău. 

 Art.2 Perioada în care se efectuează activitatea de inventariere este august 

2020- martie 2021.  

 Art.3 Secretarul general al comunei va aduce la cunoștință publică 

prevederile prezentei hotărâri și va comunica (Instituției Prefectului Județului 

Buzău , Viceprimarului comunei care îndeplinește atribuțiile conferite de lege 

primarului)persoanelor și instituțiilor interesate și o va publica pe pagina de 

internet a primăriei . 

           Preşedinte de Şedinţă                                             Contrasemnează 

            Consilier local ,                                             Secretar General al Comunei,                                                          

               Manea Ion                                                    Iancu Viorica Raimonda                                                                                                                                                                                                                                                                             

   

 

 

Nr.38 , Sageata – Buzău /30.07.2020 

Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Săgeata  în şedinţa 
de ordinară din data  de 30.07.2020,cu respectarea prevederilor art139 alin.(1),din  
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 12  voturi pentru,0  
abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 12  
consilieri prezenţi la şedință	

                                                                                       


