ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SAGEATA
CONSILIUL LOCAL SAGEATA
P R O I E C T de 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.163 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,
înregistrată la nr. 256/19.11.2019;
- declaraţia secretarului general al comunei înregistrată la nr. 257/19.11.2019;
- 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 si art.36 alin (1) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar ,
republicata ,
- prevederile schitei de amplasament efectuata de persoana fizica autorizata Grigore
George Gabriel ,
- prevederile art.41alin (5 ^2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996 , cu modificările şi completările ulterioare ,
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Săgeata nr.24/2001 privind trecerea în
proprietatea privată a comunei Săgeata , judeţul Buzău , a unor bunuri mobile ,
- prevederile art.354 şi art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ .
- prevederile pct.3 pag.4 din registrul posesorilor , partida cadastrală nr. 6,
În temeiul prevederilor , art.129, alin.(2) lit.c ) , art.139 alin (2) şi alin (3) lit.g)
coroborat cu prevederile art.196 alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ

HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Se atestă apartenenţa la domeniul privat al comunei Săgeata , a
suprafeţei de 3879 mp amplasată în intravilanul satului Săgeata , comuna Săgeata ,
judeţul Buzău , categoria de folosinţă curţi- construcţii , cv 1 , parcela 6,7 , neînscrisă
în cartea funciara a comunei .
(2) Datele de identificare ale terenului sunt prezentate în anexa nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 (1) Se dispune înscrierea în cartea funciara a comunei Săgeata , judeţul
Buzău , a suprafeţei de teren identificată conform art.1 , în proprietatea privată a
comunei .
(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 general al comunei Sageata .
Art.3 Pe data prezentei prevederile din HCL nr.24/2001 cu privire la suprafaţa
de teren aferentă blocului de locuinţe , sat Săgeata de sus , îşi încetează
aplicabilitatea.
Art.4 Secretarul general al comunei va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri si o va transmite institutiilor si autoritatilor interesate.
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AVIZEAZĂ
Secretar General,
Viorica Raimonda Iancu

