
                                                      
 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 
 

 
Nr. 60/18.11.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a unor  suprafeței de  teren   

 situate  în  comuna Poșta Câlnău județul Buzău 
 

Consiliul Local  al comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău 
   Având în vedere : 

-    Referatul de aprobare al  primarului comunei înregistrat la nr. 187/18.11.2021. 
-    Raportul compartimentului de resort înregistrat la nr.  188/18.11.2021.            

            -     Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Posta Câlnau nr.189/18.11.2021.             
Procesul verbal nr. 8022/18.11.2021  al Comisiei  speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc  domeniul public al comunei Poșta Câlnău  constituită  în baza OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ, prin Dispoziția primarului nr.333/09.12.2019; 

- HCL  nr.16/1999 privind Inventarul  bunurilor  care apartin  domeniului  public al comunei Poșta 
Câlnău, modificată și  completată  prin  HCL nr. 41/2001; 

-  Prevederile art. 37  din Legea . nr. 18/1991 privind fondul funciar; 
În temeiul art. 129  alin.(9) lit. c), art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.f), cât  şi  art.196, alin.(1), lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 
                                                       HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.(1) Se atestă apartenența la domeniul public al comunei Posta Câlnau, judetul Buzau, a suprafeței 
de   mp  situata în   comuna Poșta Câlnău, județul Buzău conform anexei nr.1  la prezenta hotărâre. 

     (2) Se atestă apartenența la domeniul public al comunei Posta Câlnau, judetul Buzau, a suprafeței 
de 2662 mp  situată în  Cv. 20, P.1222/2, sat Poșta Câlnău, comuna Poșta Câlnău, județul Buzău conform 
anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.2 Suprafetele de teren identificate conform  art.1 vor  fi intoduse în inventarul bunurilor  care aparțin 
domeniului public  al comunei Poșta Câlnău. 

Art.3. Se imputerniceste primarul comunei Posta Câlnau, judetul Buzau, prin aparatul de specialitate, cu 
ducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica, prin grija secretarului general delegat al comunei, în termenul 
prevăzut de lege, Instituției Prefectului județul Buzău,  Primarului comunei Poșta Câlnău și va fi adusă la 
cunoștință publică prin  publicare  pe site-ul oficial al Primăriei comunei Poșta Câlnău. 
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