
 
 

R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

         
H O T A R A R E 

privind atestarea apartenenței la domeniul public  
a unui drum vicinal situat în extravilanul satului Mătești, comuna Săpoca 

 
 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 - expunerea de motive a viceprimarului comunei, înregistrata sub 
nr.41/01.02.2019; 
 - raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 42/01.02.2019; 
 -raportul contabilului comunei, inregistrat sub nr. 43/01.02.2019; 

-prevederile art.8 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată cu modificarile ulterioare 

-prevederile art.3 alin.(1) și (4)   și ale pct. III,  nr. crt. 1, din Anexa la Legea 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificarile  si completarile 
ulterioare;   

-prevederile lit. ,,a,, din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 548/1999 privind 
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

-prevederile H.G. nr. 1.031 /1999 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale; 

-prevederile Legii nr.7/1996  cadastrului şi a publicităţii imobiliare cu 
modificarile  si completarile ulterioare;    

-prevederile art.554 si art.858 - 863  din Codul civil, aprobat prin Legea 
nr.287/2009, republicat cu modificarile și completările  ulterioare; 

 -prevederile art.136 din Constitutia Romaniei, republicată;  
-prevederilor Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si 

urbanismul, cu modificarile  si completarile ulterioare; 
-prevederilor art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001, republicată si 

actualizată, privind administratia publică locală; 
 In temeiul art. 36 alin (2) lit. ,,d,, , art.45 alin.(3) și ale art. 115 alin. (1) lit. 
,,b,, din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

 
H O T A R A S T E : 

 
        Art. 1.(1). Se atestă apartenența la domeniul public a unui drum vicinal 
situat în extravilanul satului Mătești, comuna Săpoca evidentiat în anexa,  care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          (2) Apartenența la domeniul public a bunui imobil prevăzut la alin. (1) 
se face pentru înscriere  în sistemul integrat de cadastru si Carte Funciară,  
proprietar comuna Săpoca, jud. Buzau. 

 



 
 
 
Art. 2. Primarul comunei va asigura inregistrarea în evidenta contabil-

financiara a bunurilor din domeniul public, prin compartimentul de specialitate, 
iar secretarul comunei o va aduce la cunostinta publica si o va comunica 
autoritatilor și instituțiilor  interesate. 
 

INITIATOR, 
 

P.PRIMAR, 
VICEPRIMAR: 

ILIE ION 
 
 
 

                CONTRASEMNAT, 
  Nr. 44                                                                                                Secretar,                                                                     
 Săpoca, 01 februarie 2019                                                                                                                                                                                            

                                                                                                    Maria Tania Barchizeanu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


