
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei 
Florica, judeţul Buzău a unor imobile situate în intravilanul comunei Florica, judeţul Buzău 

 
Primarul comunei Florica, judetul Buzău 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului comunei Florica, înregistrat la nr. 706 din 25.03.2022, prin care se se 
aduce la cunostință necesitatea  atestării apartenenței la domeniul public al comunei Florica, județul Buzau a 
unor imobile situate în intravilanul comunei Florica, Județul Buzău, 
  - raportul compartimentului responsabil, înregistrat la nr.714/25.03.2022,  
  - avizul  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Florica; 
 - declaraţie pe propria răspundere a secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, 
constituită în temeiul art. 289 alin.7 si alin. (8) si (9) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ  cu modificările si completarile ulterioare, de la nivelul UAT Florica ; 
   -Prevederile art.4  din legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile si serviciile funerare; 
 - în conformitate cu prevederile art .554 alin.1), art .557 alin.2) din Legea 287/2009 privind Codul 
Civil, 

* partea a-V-a, Titlul  I, Cap. I. Exercitarea dreptului de proprietate publică  a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, art.285, art.286  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările si completările ulterioare, 

-prevederile art .129 alin.2 lit.c, art. 139 alin. 3 lit. g din Ordonanta de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare, 
  În temeiul art. 129 alin. 1 si art. 196 alin.1 lit. a) din Ordonanta de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
         ART.1 Se atestă apartenența la domeniul public al comunei Florica a terenurilor  aflate în intravilanul 
comunei Florica ale căror date de identificare sunt prevazute  în  anexa care face parte din prezenta  hotărâre. 
          ART. 2.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 unităţii 
administrativ-teritoriale a comunei Florica, judeţul Buzău.  
 
          INIŢIATOR, 
             PRIMAR, 
      ING. ZAHARIA ION 

 
                                                                                                               Avizat , 
                                                                                  Secretar general delegat comună,               
                                                                                               Lupu Marcelica-Adriana 
Nr.27 
Florica : 25.03.2022   
 
  



 
 Anexa 1 la HCL NR. 26/21.04.2022 

 
 
 
 

Terenuri atestate la  domeniul public al comunei 
Florica, județul Buzău 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

Nr. 
crt 

Suprafata 
teren 
mp 

Categoria 
terenului 

Localitatea unde 
este situat 

Intravilan/ 
extravilan 

Domeniul 
public/privat 

 

Tarla  
/parcela 

1 10400 -cimitir- Com. Florica Intravilan Public Tarlaua 51 

2 6376 -cimitir- Com. Florica Intravilan Public Tarlaua 67 


