
 
 

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

                                    P R O I E C T   
H O T A R A R E 

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniului public  
al comunei Sapoca, judetul Buzau  a terenului în suprafață de 1150 mp, 

categoria de folosință  pășune, situat în extravilanul satului Mătești, 
comuna Săpoca, identificat prin număr cadastral 21545, pentru realizarea 

obiectivului de interes public  ,, Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Buzău în perioada  

2014 – 2020,, 
 
 Consiliul local al comunei Sapoca,judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a referatul de primarului comunei,inregistrata sub 
nr.326/29.10.2019; 
 -avizul  comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, inregistrat 
sub nr. 327/29.10.2019; 
 -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei, inregistrat sub nr. 328/29.10.2019; 
 - Hotărârea Consiliului Local Săpoca nr. 19/2019 privind atestarea apartenenței la 
domeniul privat al comunei Sapoca, judetul Buzau, a terenului în suprafață de 34.412 
mp. categoria de folosință pășune, care face parte din izlazul communal;  
 - actul de dezlipire  număr 3406/29.10.2019 încheiat de notar public – Ioniță 
Gheorghe; 

- prevederile art. 296 alin(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
In temeiul art. 196 alin. (1)  lit. ,,a.. si art. 139 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1.- Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniului public al 
comunei Sapoca, judetul Buzau  a terenului în suprafață de 1150 mp, teren 
categoria de folosință  pășune, situat în extravilanul satului Mătești, comuna 
Săpoca, identificat prin număr cadastral 21545, pentru realizarea obiectivului de 
interes public  ,, Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă 
Uzată în județul Buzău în perioada 2014 – 2020,, 

Art.2.- Primarul comunei va asigura înregistrarea 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 si institutiilor interesate. 
 

I N I T I A T O R, 
P. PRIMAR, 

VICEPRIMAR: 
Ion Ilie 
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        SECRETAR GENERAL UAT 
        Maria-Tania Barchizeanu 
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