
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei 

Naeni a unei suprafete de teren in suprafata de 1.100 m.p. 
 

Consiliul local Năeni, 
Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului comunei Naeni inregistrata la nr. 
577/13.04.2020; 

- raportul compartimentului economic din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, inregistrat la nr. 578/13.04.2020; 

- raportul de avizare a Comisiei de specialitate a Consiliului local, 
inregistrat la nr. 579/13.04.2020; 

- 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 Coman Sever; 
- prevederile art.41alin (5 ^2) din Legea cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr.7/1996 , cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.354 şi art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

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

administraţia publică; 
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.(c), art. 139 alin. (3) 

lit.(g), art. 196 alin.(1) lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr. 
57/2019 – Codul administrativ, 
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HOTĂRĂŞTE, 
 

Art. 1 (1) Se atestă apartenenţa la domeniul privat al comunei 
Naeni, a suprafeţei de 1.100 m.p. amplasată în extravilanul comunei 
Naeni, judeţul Buzău, categoria de folosinţă arabil, situata in tarlaua 36, 
parcela 853, 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 
Naeni, judeţul Buzău, a suprafeţei de teren identificată conform art.1 , în 
proprietatea privată a comunei Naeni. 

(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 Naeni . 

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta 
hotărâre instituţiilor şi autorităţilor interesate. 

Nr. 13 
Năeni, 14 aprilie 2020  

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 DIACONESCU NECULAI 
 

 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 

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 10 voturi pentru, 0 abţineri și 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 11 consilieri în funcţie și 10 consilieri prezenţi la ședinţă. 


