
   R O M Â N I A 
 

 
 
 
 
 

Judeţul BUZĂU                
Comuna COSTEŞTI 

 CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind atestarea apartenenţei la domeniul public al comunei COSTEŞTI, judeţul BUZĂU, a suprafetei 
de 1096 mp, drum  public de acces la locuintele situate in  satul Spataru, comuna Costesti, judetul Buzau   

Consiliul Local al comunei Costesti, judeţul Buzau; 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Costesti, judetul Buzau, înregistrat cu numărul 
247/18.01.2021;  

- raportul compartimentului de resort al Primarului comunei Costesti, înregistrat cu numărul 248/18.01.2021; 
- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei COSTEŞTI;  
- avizul de legalitate al secretarului comunei, dat pe proiectul de hotărâre; 
- prevederile Anexei nr. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ privind Lista cuprinzand 

bunurile care apartin domeniului public al comunei, orasului, municipiului; 
În temeiul art. 139, alin. (1), art. 197, alin. (1), (2) si (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1  Se atestă apartenenţa la domeniul public al U.AT. Costesti, judeţul Buzau a suprafetei de 1096 
m.p., situata in T7, 10, P257, 258, 144, drum public de acces la locuintele situate in comuna Costesti, sat 
Spataru, judetul Buzau. 

Art.	 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei, prin compartimentele de 
resort din cadrul aparatului de specialitate. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștinţă publică, respectiv se comunică Primarului Comunei 
Costesti, Instituţiei Prefectului Judeţului Buzau, Compartimentului financiar – contabil, persoanelor și 
instituţiilor interesate, în condiţiile și termenele prevăzute de lege de către secretarul comunei. 

 
        PREȘEDINTE DE SEDINŢĂ          CONTRASEMNEAZĂ                                         

CHIVU VIOREL      Secretar general,   
          Stan Nicoleta-Monica                                      
                                                                                                                                                     
        
COSTESTI, 18.02.2021 
Nr. 10 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Costești, în şedinţa ordinară din 
18.02.2021 cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de 13  voturi pentru,    ---   vot împotrivă, ----   abţinere, din 
numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi   13      consilieri prezenţi la şedinţă. 
 


