
 
 

 

 

 

 
 
 

 
ROMÂNIA 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA ZIDURI 

CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
 

                                                                                              

           HOTARAREA Nr. 32 
privind atestarea  Inventarului bunurilor care 

 aparţin domeniului public al comunei Ziduri, judeţul Buzău   
    
 

 Consiliul local al comunei Ziduri  

 Având în vedere:  
-  referatul de aprobare  al  primarului comunei Ziduri, județul Buzău, 

înregistrat sub nr. 3036/27.04.2020 ; 

-   raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  
specialitate  al  Primarului  Comunei  Ziduri, județul Buzău, nr.  
3037/27.04.2020;  

-   declaraţia  secretarului general al comunei  Ziduri, judeţul Buzău, 
inregistrată sub  nr. 2989/22.04.2020 ; 

-   adresa Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
nr. MLPDA – 64846/DPFBL – 1683/25.06.2020, înregistrată la instituția 
noastră sub nr. 4445/07.07.2020; 

- procesul verbal al Comisiei speciale pentru întocmirea și actualizarea 
Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. comuna Ziduri, 

județul Buzău, inregistrat sub nr. 2750/10.04.2020; 
- anexa nr. 86, poziția nr.24, din Hotărârea Guvernului nr.1348/2001 

privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-  Hotărârea Consiliului local Ziduri nr. nr. 12/1999, privind Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ziduri; 
  - avizul comisiilor de  specialitate ale  Consiliului  local  al  Comunei  

Ziduri, judeţul Buzău,  nr. 116/14.07.2020 ; 
- prevederile art.8,alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  



- Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 392/2020, privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor; 
-  In conformitate cu prevederile art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), art. 

139 alin.(3) lit. g), art. 287 lit. b), art. 289 alin. (6)  și art. 607 alin. (4) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 
            În temeiul art. 129  alin. (2) lit. c) și alin. (6), art. 139 alin. (1) – (3) 

lit.g) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
          Art.1.- Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al  comunei 
Ziduri, judeţul Buzău, însuşit prin Hotărârea Consiliului local 

 Ziduri, județul Buzău,nr. 12/1999, cu modificările și completările ulterioare și 
atestat în anexa nr. 86, la Hotărârea Guvernului  nr.1348/2001 privind 
atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău, cu modificările şi completările 
ulterioare, la Secțiunea I "Bunuri imobile", se modifică după cum urmează: 

la poziţia nr. 24, coloana 3, va avea următorul cuprins: 
  ,, Satul Heliade Rădulescu, L = 1,062 km, lpc = lp = 4m +5 x 0,50 m. 
(acostamente consolidate), originea: km. 0+000, intersecția cu DS 16 (km 0 + 

400) – km. 1,062: îmbrăcăminte asfalt și: L = 51 m, lpc= lp =6m, km 1+ 0+62 – 
km 1 + 062 (izlaz comunal ) îmbrăcăminte balast în amestec cu pământ, 

destinație : km. 1+062 – izlaz, suprafața 11.157 m.p., număr cadastral 21549 "; 
coloana 4 ,,Anul dobândirii, sau după caz, al dării în folosință" ,,1992 ";  
,,Valoarea de inventar  (lei) " va avea următorul cuprins : ,, 599.805 " și coloana 

nr. 6  ,,Situația juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte 
doveditoare"  va avea următorul cuprins ,,art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 
43/1997, privind regimul drumurilor, Autorizația de construire nr. 66/2019, 

Procesul verbal la terminarea lucrărilor nr. 2607/01.04.2020, Cartea funciară 
nr. 21549  Ziduri".   

          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Ziduri, județul Buzău. 
          Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. 



          Art.4.-Secretarul general al U.A.T. comuna  Ziduri, județul Buzău, va 
comunica  prezenta hotărâre  autorităţilor şi persoanelor interesate și o va face 

publică pe pagina de internet ,,wwwprimaziduribz.ro" și în Monitorul Oficial 
Local. 

 
 

           
 

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 

             Chiriac Fănică                                  Secretar general, 
                                                 Racovanu Mariana 
 

 

 

 
 

 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de  14.07.2020, cu respectarea 
prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu un număr de 11 
voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 11 prezenţi la şedinţă. 

 


