
 
 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 
 

 
 

 

 H O T A R A R E  

 

 

privind trecerea drumului comunal DC 44 din domeniul public al  

comunei Pietroasele şi din administrarea Consiliului Local în domeniul  

public al judeţului Buzău şi în administrarea Consiliului Judeţean Buzău 
 

 Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau, 

 Avand in vedere: 

 

- expunerea de motive a primarului, înregistrată la nr. 2212/01.08.2016; 

- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 2211/01.08.2016; 

- avizul comisiilor pe domenii; 

- Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 171/28.07.2016 pentru aprobarea 

solicitării Consiliului Judeţean Buzău de trecere din domeniul public al 

comunei Pietroasele în domeniul public al judeţului Buzău şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Buzău a DC 44; 

- prevederile H.G. nr.1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al statului şi al unităţilor administrativ- teritoriale; 

- prevederile H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru   

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

- prevederile anexei nr.56 din Hotărârea Guvernului nr.1348/2001 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii 

functionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise 

circulaţiei publice; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, 



- avizele favorabile ale comisiilor pe domenii; 

 În temeiul art. 36 alin. (2), lit. „c” şi art.45 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se aprobă trecerea drumului comunal DC 44 din domeniul public al 

comunei Pietroasele si din administrarea Consiliului Local în domeniul public al 

judeţului Buzău şi în administrarea Consiliului Judeţean Buzău, identificat potrivit 

anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La Secţiunea I „Bunuri imobile” din Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Pietroasele se abrogă poziţia nr.19. 

 Art.3 Hotărârea Consiliului Local Pietroasele nr. 34/1999 privind însuşirea 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pietroasele, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 

 Art.4. Primarul comunei va stabili, prin dispoziţie, comisia de predare a 

drumului DC 44, care va încheia cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Buzău 

protocolul de predare-preluare a acestui drum.   

Art.5. Secretarul comunei va asigura comunicarea hotărârii autorităţilor şi 

instituţiilor interesate. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta, 

 

Andras Georgeta 

 

Nr.50          contrasemneaza, 

          secretar,                                                                                                    

  Data: 04.08.2016                                                                                   

                           Matache Aurelia                       

 

  

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de 9 voturi pentru, 0 voturi 

impotriva, 0, abtineri, 4 absenti. 

                                                                                                                        


