
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZAU 

  PRIMĂRIA  COMUNEI FLORICA 
P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 

privind acceptarea de către UAT Comuna Florica a succesiunii vacante după defunct  
Dodiță Grigore  si desemnarea  unei persoane care să reprezinte UAT Florica la Birou 

Notarial Mariana Dumitru 
                                           

Primarul Comunei Florica, judetul Buzău 
Având în vedere: 
- Citatia  nr. 1220 din 18.07.2022 a Biroului Notarial Mariana Dumitru  din 

Mun. Bucuresti, B.dul N. Grigorescu nr.45, Bl.C1, sc.3, parter, ap.21, Sector 5, 
      - referatul de aprobare al primarului comunei Florica, judetul Buzău, 
înregistrat cu nr. 1605/22.07.2022,  
      - raportul de specialitate al  responsabilului din compartimentul financiar 
contabil , resurse umane, înregistrat cu nr.1606/25.07.2022, 
      - avizul  favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
comunei Florica ; 
  -prevederile  art 1135 alin. 2 si ale art.1138 din Codul Civil al României, 
        - prevederile art.129 alin. 4, lit (a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului   
nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările si completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 136, art. 139 si art. 196, alin.1, litera “a” din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂSTE: 
 

ART. 1.Se aprobă acceptarea de către UAT Florica, judetul Buzău a succesiunii 
vacante după defunctul Dodită Grigore,  CNP  , cetătean român, decedat la data de 
15.11.2020, cu ultimul domiciliu în Mun. Bucuresti, Str.  Sector 3, Bucuresti. 

Art.2  Conform incheierii din dosarul succesoral nr.15/2022, masa succesorală 
se compune din cota indiviză din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în 
comuna Florica, judetul Buzău, compus din teren intravilan în suprafată de 800 mp si 
constructia edificată pe acest teren cu destinatia de locuintă, înscrisă la rol nominal 
unic nr. 396, volum12, poz. nr. 6 din Registrul Agricol al comunei Florica, judetul 
Buzău,  dobândit ca bun comun cu sotia sa Dodită Todora, prin cumparare în anul 
1995 , conform Contractului de vânzare –cumpărare nr. 8412 din 15 mai 1995. 

Art.3 Se imputerniceste d.na Lupu Marcelica- Adriana, secretar general delegat 
al comunei Florica, judetul Buzău, să reprezinte unitatea administrativ-teritorială 
Florica la  Biroului Notarial Mariana Dumitru  din Mun. Bucuresti, B.dul N. 
Grigorescu nr.45, Bl.C1, sc.3, parter, ap.21, Sector 5, la dezbaterea succesiunii. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează Primarul 
Comunei Florica, judetul Buzău si persoana desemnată la art.3 

Art.5 Secretarul comunei va aduce la cunostinta persoanelor si institutiilor 
interesate prezenta hotărâre. 

INITIATOR 
PRIMAR, 

Ing. Ion ZAHARIA 
                                                                                               Avizat, 
Florica  22.07.2022                                           Secretar general delegat comuna,               
Nr.40                                                                  Marcelica- Adriana LUPU 

 


