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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
  HOTĂRÂRE 

privind revocarea Hotararilor Consiliului Local Naeni  
nr. 11-15 / 14.04.2020 

 
 Consiliul local al comunei Năeni, Judeţul Buzău 
 Având în vedere: 

- adresa nr. 5389/05.05.2020 a Institutii Prefectului Buzau prin care se solicita 
abrogarea hotararilor11-15 din 14.04.2020; 

- raportul de aprobare a primarului comunei Naeni, inregistrat la nr. 
735/22.05.2020 

- raportul secretarului general al comunei Naeni, inregistrat la nr. 736/ 
22.05.2020; 

- raportul de avizare a Comisiei de specialitate a Consiliului local, inregistrat la nr. 
737/22.05.2020;  

- prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative; 

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

- faptul ca aceste hotarari nu au produs efecte juridice si nici nu au intrat in 
circuitul civil; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), art. 196 
alin.(1) lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1 Se aproba revocarea Hotararilor Consiliului Local Naeni  nr. 11 – 

15 din 14.04.2020 privind atestarea la domeniul privat al comunei Naeni al 
unor drumuri si suprafete de teren. 
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Art.2  Primarul comunei Naeni va duce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari. 

 
Art.3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre 

instituţiilor şi autorităţilor interesate si va publica pe site-ul 
www.primarianaeni.ro.  

 

Nr. 18 
NĂENI, 26 mai 2020 

 

 
  PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                            DIACONESCU NECULAI 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR 

Jr. MIHĂILĂ DANIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Naeni, cu respectarea 
prevederilor art. 139, alin. (3), lit. i), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi pentru, 0 abţineri și 0 voturi 
împotrivă, din numărul total de 11 consilieri în funcţie și 11 consilieri prezenţi la ședinţă. 
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