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                   R O M Â N I A 
Judeţul Buzău                

Comuna Glodeanu Sărat 

 CONSILIUL LOCAL 
  

 
HOTĂRÂRE 

privind  atestarea apartenenţei la domeniul public a unor bunuri  
imobile situate în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău 

 
Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrată cu 
numărul ___/2019;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 
înregistrat cu numărul ____/ 2019; 

- prevederile  art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile  proprietate publică, cu 
modificarile şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 554, art. 858-863 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată; 
- prevederile art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare,  republicată; 
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se atestă apartenenţa la domeniul public al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, a 
bunurilor imobile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.             
Art.2 După înscrierea în cartea funciară, Compartimentul Cadastru, Fond Funciar și Registru 
Agricol va completa în mod corespunzător inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Glodeanu Sărat, cu bunurile imobile prevăzute în hotărâre. 
Art.3 Primarul comunei Glodeanu Sărat, prin intermediul Compartimentului Cadastru, Fond 
Funciar și Registru Agricol, respectiv Compartimentului Financiar – Contabil, Impozite și Taxe 
Locale, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 
Comunei Glodeanu Sărat, Compartimentului Cadstru, Fond Funciar și Registru Agricol, respectiv 
Compartimentului Financiar – Contabil, Impozite și Taxe Locale, Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Buzău, Instituției Prefectului Județului Buzău, precum și instituțiilor 
interesate, în condițiile și termenele prevăzute de lege, prin grija secretarului. 
 
     Nr. 24/25 aprilie 2019 
 
            INIȚIATOR                                               AVIZAT                              
         Primar,                                       Secretar,                    
          Neculai STOICA                                    Corina CAZACU    


