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PROCES-VERBAL  
incheiat la sedinta ordinară a Consiliului Local Florica  

din data de 21.06.2018 
 
        Sedinta Consiliului Local se desfasoara conform dispozitiei de convocare a 
Consiliului Local în sedinta ordinară emisa de primarul comunei, înregistrată la nr. 
72/18.06.2018 si a convocarii in sedinta a consiliului local transmisa consilierilor 
de catre secretarul delegat al comunei Florica cu adresa nr.1101/18.06.2018.  

La sedinta participa, fara drept de vot domnul Zaharia Ion primarul comunei 
Florica si doamna Lupu Marcelica Adriana secretar delegat al comunei. 
         Presedintele de sedinta domnul Lupu Cristian, prezinta consilierilor ordinea 
de zi si o supune aprobarii acestora, ordinea de zi fiind aprobata cu un număr de 9 
voturi pentru, - abţineri şi – voturi împotrivă, din numărul total de 9 consilieri în 
funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă. 

Se prezinta Procesul Verbal al Consiliului Local din data de 22.05.2018 care 
a fost pus la dispozitia consilierilor locali in timp util- nefiind obiectiuni cu privire la 
continutul acestuia. 

Se aproba cu unanimitate de voturi ordinea de zi, dupa cum urmeaza: 
1.Proiect de hotarare privind  revocarea HCL nr. 20/22.05.2018 

privind aprobarea dezmembrarii unor suprafete de teren din intravilanul 
comunei Florica, respectiv suprafata de 390.000 mp si 120.000 mp situate in  
Sat Florica, Comuna Florica, judetul Buzau. 
  2. Proiect de hotarare privind initierea demersurilor de anulare a 
notificarilor privitoare la dezmebrarea unor suprafete de teren aprobate 
prin HCL nr. 20/22.05.2018 si de corectare a inscrierii privitoare la 
dreptul de proprietate privata din cuprinsul extrasului de carte funciara 
nr. 20284 a OCPI Buzau.  

3.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local al Comunei Florica pentru următoarele trei luni. 

In continuare, presedintele de sedinta domnul Lupu Cristian, propune  
inceperea discutiilor pe baza proiectului de hotarare de pe ordinea de zi respectiv:  

1. Proiect de hotarare privind  revocarea HCL nr. 20/22.05.2018 
privind aprobarea dezmembrarii unor suprafete de teren din intravilanul 
comunei Florica, respectiv suprafata de 390.000 mp si 120.000 mp situate in  
Sat Florica, Comuna Florica, judetul Buzau. 

Domnul primar Zaharia Ion in calitate de initiator al proiectului de hotarare, 
prezinta expunerea de motive la prezentul proiect de hotarare si raportul de 
specialitate,facand urmatoarele precizari, privitoare la anularea dezmembrarii 
aprobate in sedinta din luna Mai 2018: 
 ,,In vederea semnarii actului autentic de dezmembrare, a fost necesar a se 
solicita aviz de legalitate pe hotararea nr. 20/22.05.2018 privind dezmembrarea 
celor doua suprafete de teren, iar conform adresei Institutiei Prefectului 
nr.7520/06.06.2018, ne-au fost aduse la cunostinta  ca nu au fost intreprinse toate 
procedurile legislative iar in extrasele de carte funciara vechi care au stat la baza 
dezmembrarii s-au strecurat erori , fapt pentru  am procedat la anularea HCL nr. 
20/22.05.2018, urmand a relua procedura cu indeplinirea tuturor pasilor 
procedurali,,. 
        Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, fiind aprobat cu un 
numar de 9 voturi pentru, - abţineri şi – voturi împotrivă, din numărul total de 9 
consilieri în funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă, în forma propusa de domnul 
primar. 
 
 



Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume:  2. Proiect de hotarare  
privind initierea demersurilor de anulare a notificarilor privitoare la 
dezmebrarea unor suprafete de teren aprobate prin HCL nr. 
20/22.05.2018 si de corectare a inscrierii privitoare la dreptul de 
proprietate privata din cuprinsul extrasului de carte funciara nr. 20284 
a OCPI Buzau.  

Domnul primar Zaharia Ion in calitate de initiator al proiectului de hotarare, 
prezinta expunerea de motive si raportul de specialitate, facand referire la Ordinul 
directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
nr.700/2014 privind Regulamentul de avizare, Receptie si inscriere in evidentele de 
cadastru si carte funciara, respectiv: 

,,neconcordanta intre suprafetele de teren intravilan /extravilan, domeniul 
public/domeniul privat asa cum a reiesit din extrasele de carte funciara si 
incheierile de autentificare si din documentatia anexata la data adoptarii HCL nr. 
20/2018, prin urmare este necesara demararea procedurii de initiere a 
demersurilor de anulare a notarilor privitoare la dezmembrarea  suprafetelor de 
teren de 120.000 mp si 390.000 mp dupa cum urmeaza: 

-anularea notarii privind dezmembrarea imobilului-teren situat in 
intravilanul comunei Florica, judetul Buzau cu numarul  cadastral 20457 inscris in 
Cartea Funciara numarul 20457 constand in suprafata de 390.000 mp teren ; 

- anularea notarii privind dezmembrarea imobilului-teren situat in 
intravilanul  comunei Florica, judetul Buzau cu numarul  cadastral 20284 
(cadastru vechi 4166) inscris in Cartea Funciara numarul 20284 (carte funciara 
veche numarul 1212), constand in suprafata de 120.000 mp teren in vederea 
revenirii le situatia initiala, fiind necesara imputernicirea unei persoane in vederea 
semnarii actului autentic pentru solutionarea celor mai sus mentionate,, 
        Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, fiind aprobat cu un 
numar de 9 voturi pentru, - abţineri şi – voturi împotrivă, din numărul total de 9 
consilieri în funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă, în forma propusa de domnul 
primar. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume: Proiect de hotarare 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 
Comunei Florica pentru următoarele trei luni. Domnul primar Zaharia Ion 
in calitate de initiator al proiectului de hotarare, prezinta expunerea de motive si 
raportul de specialitate, mentionand ,, avand in vedere faptul ca domnul Lupu 
Cristian a condus sedintele de Consiliu Local al comunei Florica o perioada de trei 
luni este necesara desemnarea unui nou presedinte de sedinta,, . 

Doamna consilier Nicolescu Elena si domnul consilier Tache Gheorghe , 
propun a fi ales  domnul consilier Cana Viorel presedinte de sedinta pentru 
urmatoarele trei luni, propunere pe care au votat-o toti consilierii. 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, fiind aprobat cu un 
numar de 9 voturi pentru, - abţineri şi – voturi împotrivă, din numărul total de 9 
consilieri în funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă, în forma propusa de domnul 
primar. 

 Nemaifiind  luari de cuvant, presedintele de sedinta domnul Lupu Cristian 
declara inchise lucrarile sedintei din data de 21.06.2018, multumind tuturor 
pentru colaborare, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 

       Presedinte de sedintă,  
                       Consilier,  
                  Lupu Cristian  
                                                                          Secretar delegat, 
             Lupu Marcelica-Adriana                    
  


