
                                 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU

COMUNA GHERĂSENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE                                                                                                               
pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr.51/31.10.2022 privind
trecerea imobilului ”Sediu administrativ”, sat Sudiți, comuna Gherăseni,

din domeniul public în domeniul privat al comunei Gherăseni, județul
Buzău

  
      Având în vedere:

a) referatul de aprobare la proiectul de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii
Consiliului  Local  nr.51/31.10.2022  privind  trecerea  imobilului  ”Sediu
administrativ”, sat Sudiți, comuna Gherăseni, din domeniul public în domeniul
privat al comunei Gherăseni, județul Buzău, înregistrat la nr.7386/18.11.2022;

b) proiectul de hotărâre nr. 56/149/18.11.2022 pentru rectificarea Hotărârii
Consiliului  Local  nr.51/31.10.2022  privind  trecerea  imobilului  ”Sediu
administrativ”, sat Sudiți, comuna Gherăseni, din domeniul public în domeniul
privat al comunei Gherăseni, județul Buzău;
     c) raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din aparatul
de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău, înregistrat la
nr.7387/18.11.2022;
     d) Hotărârea Consiliului Local nr.51/31.10.2022 privind trecerea imobilului
”Sediu  administrativ”,  sat  Sudiți,  comuna Gherăseni,  din  domeniul  public  în
domeniul privat al comunei Gherăseni, județul Buzău;
     e) raportul de avizare nr.7550/28.11.2022 al Comisiei pentru administraţie
publică  locală,  juridică,  apărarea  ordinii  şi  liniştii  publice,  a  drepturilor
cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău;
     f) raportul de avizare nr.7545/28.11.2022 al Comisiei pentru învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement din cadrul
Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău;
      g) raportul de avizare nr.7535/28.11.2022 al Comisiei pentru programe de
dezvoltare, economico-socială, buget-finanţe, administrarea bugetului privat al
comunei,  agricultură,  gospodărire  comunală,  protecţia  mediului,  servicii  şi
comerţ din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău;
     h) referatul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău, Biroul de
Cadastru  și  Publicitate  Imobiliară  Buzău  în  Dosarul  nr.161746/07.11.2022,
înregistrat la Primăria comunei Gherăseni sub nr.7375/17.11.2022;  
     Ținând cont de prevederile art.47, alin. (4), art. 58, art. 59 și art. 62 din
Legea  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru
elaborarea actelor normative,  republicată cu modificările  și  completările
ulterioare;



  În temeiul art. 129 alin.(2) lit.c), art.139 alin. (1)  și alin.(3) lit.g), art.196
alin.  (1)  lit.  a) și art.361  alin.(2)  din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului
nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,     

Consiliul Local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău, adoptă prezenta
                                 

H O T Ă R Â R E :

          Art.I. Se rectifică Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.51 din 31
octombrie  2022  și  va  avea  următorul  cuprins  ”Art.1.  Se  aprobă  trecerea
imobilului  situat  în  comuna  Gherăseni,  sat  Sudiți,  Cvartal  6,  județul
Buzău, identificat prin cartea funciară nr. 20334, format din C1-”Sediu
administrativ” în suprafață construită la sol de 239 mp., C2- ”Anexă” în
suprafață construită la sol  de 48 mp.  și  teren aferent în suprafață de
2.524 mp. categoria de folosință curți-construcții, din domeniul public în
domeniul privat al comunei Gherăseni, județul Buzău”.  
         Art.II. Se îndreaptă eroarea materială strecurată în titlul  Hotărârii
Consiliului Local nr.51/31.11.2022 în sensul că se va citi   ”privind trecerea
unui  imobilul  din  domeniul  public  în  domeniul  privat  al  comunei
Gherăseni, județul Buzău”.
         Art.III.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.51 din 31
octombrie 2022 rămân neschimbate.
        Art.IV. Secretarul general al comunei va comunica prevederile prezentei
hotărâri  Instituţiei  Prefectului  -  Judeţul  Buzău,  Instituţiei  primarului,
autorităţilor publice şi va aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina
de internet a comunei în secțiunea monitorul oficial local.     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
Dobre Ion

                                                       Contrasemnează pentru legalitate
                   Secretarul general al comunei, 

                                                                                           Radu Nina

        Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Gherăseni, în şedinţa
ordinară din data de 28 noiembrie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G.
nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  un  număr  de  13  voturi  pentru,  -  vot
împotrivă, - abţineri, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri
prezenţi la şedinţă.

Gherăseni, 28 noiembrie 2022
Nr.56                  
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