
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea dezmembrării unui imobil  teren,  înscris în CF nr. 

21111 aparținând domeniului public al Comunei Florica 
 
Consiliul Local al Comunei Florica, județul Buzău, 
Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al primarului comunei Florica, înregistrat la 
nr.251din 09.02.2021 prin care se se aduce la cunostință necesitatea  
dezmembrării unui imobil teren,aparținând domeniului public al comunei 
Florica, județul Buzău, 
  -raportul compartimentului responsabil, înregistrat cu 
nr.294/15.02.2021, 
  -avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al 
comunei Florica;  

-Propunerea de dezmembrare, însoțită de planul de amplasament și 
delimitare  si CF nr.21111,  

-Prevederile Legii nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, 
republicată și actualizată, 

-Prevederile art.132 alin 1, lit a) si art.135 alin .1, lit. a) din Ordinul nr. 
700/2014, actualizat, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie și 
înscriere în  evidențele  de cadastru și carte funciară, 

-prevederile art .129 alin. 1 si alin.2 lit.c din Ordonanta de Urgenta nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 
   În temeiul art. 129 alin. 1 si art. 196 alin.1 lit. a) din Ordonanta de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

         ART.1 Se aprobă dezmembrarea imobilului teren aflat în domeniul 
public al comunei Florica, județul Buzau, înscris în CF nr. 21111, constând în 
suprafața de 114,405 mp  în  două loturi nou formate,  cu stare de proprietate 
neschimbată, dupa cum urmează: 

-lotul nr.1,  format din teren în suprafată  de  114,305 mp,  conform 
propunerii de dezmambrare , 

-lotul nr. 2, format din teren în suprafată  de  100 mp,  conform 
propunerii de dezmembrare . 
          ART. 2.Se imputerniceste Primarul comunei Florica, județul Buzău,să 
semneze actul de dezmembrare în formă autentică, după realizarea lucrării 
cadastrale de dezmembrare, având ca obiect imobilul prevazut la art .1 din 
prezenta hotarâre. 

ART.3 Primarul comunei Florica, județul Buzău, prin compartimentele 
de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri cu respectarea dispozițiilor  din actele normative în materie  și va 
efectua demersurile necesare pentru întocmirea cărților funciare pentru 
imobilele prevazute  la art.1 din prezenta hotărâre. 



 
         ART. 3. De comunicarea prezentei persoanelor şi instituţiilor interesate 
răspunde secretarul general al  comunei Florica, judeţul Buzău.  
 
 
           PREȘEDINTE DE ȘEDINŢĂ 
              Consilier local                                                      Contrasemnează, 
             Lupu Cristian                                        Secretar general delegat comună 
                                                                                     Lupu Marcelica Adriana 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din data de 25.02.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de __voturi pentru , 
__ abtineri si ___ voturi impotriva , din numarul total de ____consilieri in functie si ____consilieri prezenti la sedinta. 


