
 
R O M A N I A 

JUDETUL BUZAU 

COMUNA COSTESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E 

 

privind aprobarea alipirii loturilor A23 și A24,  terenuri apartinand domeniului privat al 

comunei Costesti, județul Buzău, concesionate în scopul construirii de locuințe 
 

Consiliul Local al comunei Costesti, judetul Buzau; 
Avand in vedere: 

- referatul de aprobare nr. 3862/30.07.2021 al primrului comunei Costesti, judetul Buzau; 
- raportul de specialitate nr. 3863/30.07.2021 al inspectorului din cadrul Compartimentului 
Registru Agricol; 
-avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costesti; 
-cererea doamnei Roșu Elena înregistrată cu numărul 3854/30.07.2021 prin care solicită 
aprobarea alipirii unor loturi concesionate; 
-prevederile art. 42, alin. 2 Legii nr. 7/1996 Legea cadastrului si publicitatii imobiliare, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-în baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 
-în temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată, 

În temeiul art. 139, alin. (1), art. 197, alin. (1), (2) si (4) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T A R A S T E: 

Art. 1. (1) Se aproba alipirea lotului A23 în suprafata de 1000 mp, având numar cadastral 
23465 cu lotul A24 in suprafata de 1000 mp, având numar cadastral 23465, terenuri apartinand 
domeniului privat al comunei Costesti, situate in satul Spătaru, comuna Costești, județul Buzău, 
T11, P148/1, concesionate în scopul construirii de locuințe, conform contractelor de concesiune 
nr. 29/05.12.2001 și 30/05.12.2001, titular Roșu Elena. 

(2) Prin alipirea imobilelor identificate la alin. (1) se va forma un corp de proprietate nou, 
în suprafață de 2.000 m.p., ce va avea un nou număr cadastral. 



Art. 2. Se imputerniceste primarul comunei Costesti, judetul Buzau, domnul Gioabă 
Nicolae, sa semneze  actul notarial de alipire a imobilelor A23 și A24. 

Art. 3. Secretarul general al comunei Costesti va comunica celor in drept prezenta 
hotarare. 

 
 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                Contrasemneaza, 

CHIVU VIOREL                                         SECRETAR GENERAL, 

       STAN NICOLETA-MONICA 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Costești, în şedinţa 
ordinară din 31.08.2021 cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi pentru, - vot 
împotrivă,  -  abţinere, din numărul total de 13 consilieri  locali în funcţie şi  consilieri 
12 prezenţi la şedinţă.  

 

 

 

 


