
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Movila 
Banului, judetul Buzau a unui drum vicinal in suprafata de 7896 mp, 

situat in extravilanul comunei Movila Banului, Tarlaua 1. 
 
Consiliul Local al comunei Movila Banului, judetul Buzau; 
 
Avand in vedere: 
- expunerea de motive a primarului comunei Movila Banului, judetul 

Buzau inregistrata sub numarul 6271/27.11.2019	
- raportul de specialitate al compartimentului agricol, cadastru si 

urbanism inregistrat sub numarul 6272/27.11.2019	
- raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare 

economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si 
privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia 
mediului si comert inregistrat sub numarul 6273/27.11.2019	

In conformitate cu prevederile: 
- art.557, alin(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicat, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art.41, alin 5.2 din Legea 7/1996 a cadastrului si publicitatii 

imobiliare republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art.129, alin(2), lit.c si art.354 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 
 

În temeiul  art. 129 al. (2) lit. d), lit. e) si al. (7) lit. n), alin (9), precum 
şi art. 132, art. 139 alin 3 lit f), art. 196 alin 1 lit. a) din OUG nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se atesta apartenenta la domeniul privat al comunei Movila 
Banului, judetul Buzau a unui drum vicinal in suprafata de 7896 mp situat 
in extravilanul comunei Movila Banului, judetul Buzau, Tarlaua 1, 
identificat conform planului de aplasament si delimitare a imobilului 
prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 
Art.2  Se imputerniceste domnul primar Moise Dorin Romica sa depuna 
documentatia pentru inscrierea in Cartea Funciara. 



Art.3 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului – judetul 
Buzau si tuturor persoanelor si institutiilor interesate. 
 
 
 
Nr.83/29.11.2019 
Movila Banului, Buzau 
 
 

Presedinte de sedinta, 
Gheorghe Alina Florentina 

 
 
 

Contrasemneaza, 
Secretar general, 

Ionita Alexandru Florin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Movila Banului  în ședința  
ordinară  din data de 29.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) din  O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 8 voturi ”pentru” , 0  ”abținere”  și 
0 voturi ”împotrivă”, din numărul total de 8 consilieri în funcție și 8 consilieri prezenți la 
ședință. 

 
 
 
 

 


