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PROCES-VERBAL  
incheiat la sedinta ordinară a Consiliului Local Florica  

din data de 22.05.2018 
 
        Sedinta Consiliului Local se desfasoara conform dispozitiei de convocare a 
Consiliului Local în sedinta ordinară emisa de primarul comunei, înregistrată la nr. 
64/14.05.2018 si a convocarii in sedinta a consiliului local transmisa consilierilor 
de catre secretarul delegat al comunei Florica cu adresa nr. 907/14.05.2018.  

La sedinta participa, fara drept de vot domnul Zaharia Ion primarul comunei 
Florica si doamna Lupu Marcelica Adriana secretarul 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 27.04.2018 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 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 aprobarea rectificarii bugetului de venituri 
si cheltuieli al comunei Florica, judetul Buzau pentru anul 2018. 

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 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 desmembrarea celor doua 
suprafete de teren: 
 ,,Modificările care intervin prin operaţiunile de alipire/dezlipire se fac pe 
baza unor documentaţii cadastrale recepţionate de biroul teritorial şi a 
consimţământului proprietarului exprimat prin înscris in formă autentică sau dupa 
caz prin hotărâre judecătorească definitivă, astfel ca : 

1.-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 in 3(trei)  loturi nou formate cu 
stare de proprietate neschimbata , dupa cum urmeaza: 
        -Lotul nr. 1 in suprafata de 388184 mp teren, cu numar cadastral 20987; 
         -Lotul nr. 2 in suprafata de 1714 mp teren, cu numar cadastral 20988; 
         -Lotul nr.3 in suprafata de 102 mp teren, cu numar cadastral 20989; 
        2. -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 2(doua) loturi nou formate cu stare de proprietate 
neschimbata, dupa cum urmeaza: 



             Lotul nr. 1 in suprafata de 114105 mp teren , cu numar cadastral 20990; 
            Lotul nr. 2 in suprafata de 5595 mp teren , cu numar cadastral 20991; 
        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 aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 
Florica, judetul Buzau pentru anul 2018. 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.819/2016,cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si la  contractul nr. 2444/20.03.2018 incheiat cu Oficiul de 
Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau pentru finantarea in cadrul Programului 
national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate 
de unitati administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale. 
        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 22.05.2018, multumind tuturor 
pentru colaborare, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 

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


