
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI VINTILĂ VODĂ 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

 comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, a unui imobil-construcţie,  
în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării în condiţiile legii 

 

       Consiliul  local al  comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere: 

 -referatul de aprobare al primarului comunei Vintilă Vodă, înregistrată sub 

nr.2120/27.04.2020; 
 - raportul de specialitate întocmit de inspectorul din cadrul compartimentului de 

urbanism, înregistrat sub nr.2124/27.04.2020; 

 - rapoartele de avizare întocmite de Comisiile de specilalitate ale Consiliului local 

Vintilă Vodă; 

 - Hotărârea Consiliului local Vintilă Vodă nr.25/30.08.1999 privind însuşirea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vintilă Vodă, modificată 

şi completată prin H.C.L. nr.14/31.07.2000; 

 - anexa nr.82, poz.276 din H.G. nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public 

al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău; 

 - Cartea finciară nr.20767/20.04.2017 şi Încheierea nr.25884/21.04.2017 privind 

intabularea dreptului de proprietate, emise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Buzău; 

 - documentaţia tehnică privind ,, Desfiinţare construcţie Cămin Sârbeşti”, întocmită 

de S.C. CONSTOTAL S.R.L. BUZĂU, înregistrată sub nr.5/11.09.2019; 

 - prevederile art.361 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 

statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale; 

    -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

              În temeiul art.129 alin.(1), art.139  alin.(1) alin.(3) lit.g) si art.196 alin.(1) lit.a) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

                                           H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1. Se declară încetarea interesului public asupra imobilului-construcţie             
,, Clădire Cămin cultural Sârbeşti”, înscris în C.F.20767 comuna Vintilă Vodă, nr. Cadastral 

20767, identificat conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

            Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Vintilă 

Vodă, judeţul Buzău, a imobilului-construcţie prevăzut la art.1, în vederea scoaterii din 

funcţiune, casării şi demolării în condiţiile legii. 

 Art.3. Primarul comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, prin compartimentele de specialitate. 

Art.4. Secretarul general al comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre primarului 

comunei Vintilă Vodă,  persoanelor şi autorităţilor  interesate, Instituţiei Prefectului -

Judeţului  Buzău  pentru  control   şi verificarea   legalităţii . 

 

        NR. 17   
        Vintilă Vodă, 05 MAI 2020  
 
           Preşedinte  de şedinţă,                                    Contrasemnează,  
                                                                            Secretar general al comunei, 
 
      Consilier, VOICILĂ MARIAN                                   LUNGU MIHAELA   

 
 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău  în şedinţa 
ordinară din data de 05.05.2020, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  cu :10  voturi pentru; -voturi  împotrivă; -abţineri , 
din  numărul total  de  10  consilieri  în  funcţie  şi  10  consilieri  locali prezenţi.                            


