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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

COMUNA  UNGURIU 

CONSILIUL  LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind preluarea unei parti din imobilul 1242 Unguriu din  

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării  

Naţionale în domeniul public al comunei Unguriu şi în administrarea  

Consiliului local al comunei Unguriu , judeţul Buzău 

 

 
 

          Consiliul  local  al  comunei  Unguriu , judeţul  Buzău  , 

Având în vedere : 

-  Expunerea de motive a primarului com. Unguriu , înregistrată  la  nr. 4182/2015; 

    -  Raportul  compartimentului de resort al primăriei comunei Unguriu  , înregistrat  la      

nr. 4183/ 2015 ; 

-  Raportul  de  avizare   al  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului  local Unguriu ; 

-  Prevederile art. 36 alin. (2) lit. “b” , art. 36 alin. (6) lit. “a” pct. 1,2 şi 16 din Legea nr. 

215/2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

-  Adresa M.Ap.N. – Direcţia domenii şi infrastructuri - nr. A10368 din 25.08.2015 , 
 

       În temeiul  art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată , cu modificările si completările 

ulterioare , 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

Art.1 Se aprobă preluarea unei părţi din imobilul 1242 Unguriu, compusă din două incinte,  

înscrise în CF nr. 20526 , nr. Cad. 20526 ( suprafaţa de 116.855 m.p) şi în CF 20529 , nr. 

Cad. 20529 (suprafaţa de 45 m.p.) din domeniul public al statului şi din administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Unguriu şi în administrarea 

Consiliului local al comunei Unguriu , judeţul Buzău . 

 

Art.2. După preluare, partea din imobil menţionată la art. 1 se va utiliza pentru realizarea 

unui cămin de bătrâni şi terenurile de agrement aferente , în termen de 3 ani de la data 

preluării . 

 



2 
 

Art.3. Consiliul local al comunei Unguriu va asigura un procent de 30% din locurile de cazare 

din căminul de bătrâni pentru personalul Ministerului Apărării Naţionale , urmând ca selecţia 

personalului beneficiar şi repartizarea locurilor de cazare să se facă conform normelor interne 

ale Ministerului Apărării Naţionale . 

 

Art.4.În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii din imobil şi termenul prevăzut la 

art.2.,precum şi obligaţia prevazută la art.3, partea de imobil prevăzut la art. 1 revine de 

drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

 

Art.5. Predarea-preluarea părţii de imobil transmisă , potrivit prevederilor art.1. , se face pe 

bază de protocol încheiat între părţile interesate . 

 

Art.6. Se împuterniceşte primarul comunei Unguriu , judeţul Buzău , domnul Tirizică 

Gheorghiţă,  pentru efectuarea oricăror demersuri necesare punerii în aplicare a prevederilor 

prezentei hotărâri , inclusiv semnarea protocolului de predare-preluare a imobilelor precizate 

la art.1 al prezentei hotărâri, în numele şi pe seama Consiliului local Unguriu, judeţul Buzău.  

 

Art.6. Cu data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea hotărârea Consiliului 

local Unguriu nr. 30 / 29.09.2014 .  

 

Art. 7. Secretarul  comunei Unguriu , judeţul Buzău ,  va  comunica  prezenta  hotărâre  

persoanelor  şi instituţiilor  interesate  şi  va  face  publicitatea  cerută de  lege  . 

 

 

 

        PREŞEDINTE SEDINŢĂ   , 
          Consilier  Bica George                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                             SECRETARUL COMUNEI UNGURIU, 
                                                                             Jr. Marin Adrian-Vasile 

 

 

 

 

Unguriu , 31.08.2015 

Nr. 28 
 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Unguriu în şedinţa ordinara din data de 

31.08.2015, cu respectarea prevederilor art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 , a administraţiei publice locale, 

republicată şi actualizată , cu un număr de 9 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 împotrivă , din numărul total de 

11 consilieri în funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă 


