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                                            ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA  UNGURIU 

CONSILIUL  LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin  

domeniului public al comunei Unguriu , judeţul Buzău 
 

 

 Consiliul Local Unguriu, judeţul Buzău , 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului, înregistrată la nr. 1707/2016 ; 

- raportul compartimentului de resort, înregistrat la nr. 1706/2016 ; 

- referatul Comisiei de inventariere , înregistrat la nr. 1705/2016 ; 

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

modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităţilor administrativ- teritoriale ; 

- prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru   întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor 

şi judeţelor; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 

normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

- procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.192/2016; 

- procesul-verbal de receptie privind demolare magazie Unguriu nr. 1268/2016; 

- contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 24/17.03.2016 la BINP Gavrila Liliana 

Aura ; 

-raportul de evaluare efectuat de inginer Cristinel Moiseanu ,membru titular ANEVAR , 
 

 În temeiul art. 36 alin. (2), lit. „c” , art.45 si art. 115 alin. (1) lit “b” din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 La secţiunea I « Bunuri imobile » , din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al comunei Unguriu , se modifică următoarele poziţii : 

 la poziţia 87 -coloana 3 , care va avea următorul cuprins :Teren aferent- curţi- construcţii 

–423 mp Tarlaua 42 intravilan, parcela 1357, nr.cad.20465, Vecinătăţi :  N. – D.N. 10 
(Şoseaua Braşovului), S. – Sava C. Gheorghe, E. – drum, V. – Sava Gheorghe; 
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                          -coloana 5 , care va avea următorul cuprins :11207 ; 

                          -coloana 6 , care va avea următorul cuprins : Proprietate publică a 

comunei Unguriu ,în administrarea C.L Unguriu , conform H.C.L nr 18 / 2004, 

Proces-verbal recepţie  demolare construcţie nr.1268 /02.03.2016. 

-   la poziţia 88-coloana 3 , care va avea următorul cuprins : Sc. – 93 mp, Sd-130 

mp. Fundaţie beton, zidărie cărămidă, învelitoare tablă.Destinaţie – morărit .Are  în  

dotare  motor universal pentru moară , valţ porumb .Teren  aferent inclusiv pentru 

construcţie –799 mp.Tarla 12 intravilan, parcela 218, nr cad.20484.Vecinătăţi : N. – 

def. Giurgea Elena S. – Mihăila  Constantin, E. – Mihăila Constantin, V. – drum 

str.Cantonului.Pe teren se află un foraj F1                 

                          -coloana 5 , care va avea următorul cuprins : 91707 ; 

                          -coloana 7 , care va avea următorul cuprins : Proprietate publică a 

comunei Unguriu , în administrarea Consiliului local Unguriu , conform H.C.L nr 18 

/ 2004. Încheiere CF 42957 din 19.09.2012 

 

-la poziţia 93 -coloana 2, care va avea următorul cuprins : Clădire  primărie -sediul 

nou 

                      -coloana 3 , care va avea următorul cuprins : C1-Sediu primărie  P+1 

cu Sc =241 mp, Sd=482mp, fundaţie din beton armat, pereţii din cărămidă, 

învelitoare ţiglă,Teren  curţi construcţii – 1221 mp tarlaua 42 intravilan,parcela 

1361, 1362, 1363, nr.cad.20505; C2- Sc=Sd=44 mp. Vecinătăţi: N = DN –10 (Şoseaua 

Braşovului),  S = Iosif Petre,Chiriţă Ghe,Sava Ion, E = căminul cultural, V =Iosif  

Petre 

                          -coloana 4, care va avea următorul cuprins :2004, 2007 ; 

                          -coloana 5 , care va avea următorul cuprins :726590 ; 

                          -coloana 6 , care va avea următorul cuprins : Proprietate publică a 

comunei Unguriu , în administrarea C.L Unguriu , conform H.C.L nr. 18 / 2004. 

Încheiere CF nr.25005 din 16.05.2013. 

 

Art. 2 La secţiunea I « Bunuri imobile » , din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al comunei Unguriu , se completează cu următoarele poziţii : 

-poziţia 64 ,care va avea următorul cuprins : 
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1.8.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEM 

CENTRALIZAT DE 

CANALIZARE 

MENAJERĂ ŞI 

STAŢIE DE 

EPURARE ÎN 

SATELE UNGURIU ŞI 

OJASCA , COMUNA 

UNGURIU 

Reţea canalizare  are o lungime de 10 Km 

fiind amplasată în extravilan pe DE paralel 

cu  linia CFR, DE 230,DE 331(P 368,Np 

365,Np 383) şi intravilan  pe străzile: Şos. 

Braşovului ,Şos.Buzăului , str.Lotrului, 

Vânătorului, Scriptorii, Sub Margine, 

Cantonului, Aleea şcolii, Crivinei, Măngii, 

Minerului , Revoluţiei 

Conducte PVC SN8, Dn 250mm, 200 

cămine vizitare din beton cu mufă, cu 

capace din fontă şi beton 
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Proprietate publică 

a com Unguriu ,în 

administrarea C.L 

Unguriu , conform 

H.C.L nr 23 /2016 

Proces-verbal 

recepţie  la 

terminarea 

lucrărilor 

nr.192 /14.01.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.8 

 

Staţie de epurare ape menajere 

Q=420mc/zi, compusă: bazin egalizare, 

pompa ape menajere, unitate epurare 

mecanică,unitate epurare biologică, unitate 

de dezinfecţie cu UV, unitate stocare şi 

dozare coagulant, bazin colectare şi 

pompare nămol, unitate de dezhidratare 

nămol, platformă depozitare containere, 

cămine de canalizare, cămin de distribuţie, 

reţele tehnologice.Teren aferent 1000 mp,T 

28 extravilan, P390,388,  gard împrejmuire 

 

1.8.12 

 

Staţie de pompare ape menajere  cu 

Q=2.7 l/s, situată pe Şos.Braşovului , 

compusă din bazin din beton cu H=5m, 

ventilator, 1 pompă activă, 1 pompă de 

rezervă, cu tocător, tablou electric 

-pozitia 88/1 ,care va avea următorul cuprins :  

88/1  Foraj 1 Amplasat în curtea morii (Tarla 12 intravilan, parcela 218, nr 

cad.20484), cu H= 83 m. 

Cabină  foraj cu Sc=Sd=5mp si H de -2.1 m acoperită cu 2 

capace metalice, pompă cu Q=2,3 l/s 

2012 119316 Încheiere CF 42957 

din 19.09.2012 

-pozitia 103 ,care va avea următorul cuprins :  

103  Teren intravilan Teren arabil  în suprafată de 862 mp, tarlaua nr.43, parcela 

1405, 

nr.cad.= CF=20615 Vecinatati: 

N-most.PANCHIOSU ION                                           

nr.cad.58,nr.cad.172,E-nr.cad.348  şi  teren la dispoziţia 

comisiei locale; S nr.cad.438  ;  La vest  -  Drum     

str.Ciuciurelor 

2016 14667 Contract de vânzare 

cumpărare nr.24 

din 17.03.2016 
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Art.3 Hotărârea Consiliului Local Unguriu nr. 18/2004 privind însuşirea Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Unguriu,judeţul Buzău, cu 

modificările şi completările ulterioare , se modifică în mod corespunzător. 

  

 Art. 4. Secretarul  comunei  va  asigura  aducerea  la  cunostinta  publica  si  transmiterea  

prezentei  hotarari   autoritatilor , institutiilor  si  persoanelor  fizice  si  juridice  interesate. 

 

 

 

        PREŞEDINTE SEDINŢĂ, 
       Consilier Sava Iulian Marian                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                             SECRETARUL COMUNEI UNGURIU, 
                                                                             Jr. Marin Adrian-Vasile 

 
 

 

 

 

Unguriu , 30.06.2016 

Nr. 23 
 

 

 

 

 

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

30.06.2016, cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 , a administraţiei publice locale , 

republicată şi actualizată , cu un număr de 10 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 împotrivă , din numărul total de  

11 consilieri în funcţie şi 10 consilieri prezenţi la şedinţă 

 


