
ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA ZIDURI 

CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
         

HOTARAREA nr. 53 
privind însușirea propunerii Comisiei special  de inventariere, de  completare 

a inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc  
domeniul privat al  comunei Ziduri 

 
Consiliul Local al comunei Ziduri, judeţul Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Ziduri înregistrată sub 
nr. 8182 din 03.12.2021; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.8181 din 
03.12.2021; 

- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local nr. 277/16.12.2021; 
- prevederile art. 4 din  Legia  nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietatea publică,coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1) și art. 6 din 
Legea nr. 18/1991 – Legea fondului funciar, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- HCL Ziduri nr. 9/2002, privind insușirea bunurilor din domeniul 
privat al comunei Ziduri, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art. 354 și art. 357 alin. (4) din din OG nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ; 

- În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (14), precum și ale art. 139 
coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din OG nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ 

 
HOTĂRĂSTE: 

 Art. 1. Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al 
comunei Ziduri, judeţul Buzău, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local 
Ziduri nr. 9/29.04.2002 se completează cu o  poziţie nouă,  având 
elementele de identificare cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Bunul imobil care este propus pentru completarea listei de 
bunuri care alcătuiesc domeniul privat al comunei Ziduri nu face obiectul 
unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată, depuse în 
temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, 
respectiv celor care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate 
abuziv de Statul Român în perioada 1945 – 22.12.1989.    
 Art. 3. Primarul comunei Ziduri, judeţul Buzău va duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 

Art. 4. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale Ziduri va 
comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri primarului, 
compartimentului financiar – contabil, precum şi  Instituţiei Prefectului 
judeţului Buzău. 
      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
          Constantin Cristea                                   Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de  16.12.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 
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