
 

 

                                ROMÂNIA 

    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

                    PIETROASELE 

                             JUDEȚUL BUZĂU  

                           Tel/Fax: 0238 512 000 

            e-mail: primariapietroasele@yahoo.com 

                   

 

Nr. 5/25.01.2022 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea completării Inventarului bunurilor care aparțin   

domeniului privat al comunei Pietroasele, județul Buzău 

 

Consiliul Local al comunei Pietroasele, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului, înregistrat la nr.286/25.01.2022; 

- procesul-verbal al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat 

al comunei Pietroasele, înregistrat la nr. 285/25.01.2022; 

- avizul secretarului general al comunei dat pe proiectul de hotărâre; 

- Hotărârea Consiliului Local Pietroasele nr.33/14.09.2006 privind atestarea 

inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al comunei Pietroasele, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.129 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a) și 

art.357 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

privat al comunei Pietroasele, la Secțiunea I - Bunuri imobile, cu unsprezece poziții noi, 

respectiv pozițiile nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.9, nr.10, nr.11, ale căror 

elemente de identificare sunt prezvăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Anexa la Hotărârea Consiliului Local Pietroasele nr.33/1996 privind 

însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Pietroasele, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică conform art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Secretarul general al comunei, împreună cu aparatul de specialitate al 

primarului, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.4. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

Initiator 

 Primar, 

Cornel Enache          

                            

Avizat, 

Secretar general, 

Matache Aurelia 
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NR. 286/25.01.2022 

REFERAT DE APROBARE 

 

pentru aprobarea completării Inventarului bunurilor care aparțin   

domeniului privat al comunei Pietroasele, județul Buzău 

 

 

Domnilor consilieri, 

Prin procesul -verbal al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și 

privat al comunei Pietroasele, înregistrat la nr.285/25.01.2022, s-a semnalat necesitatea 

completării Secțiunii I - Bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

privat al comunei Pietroasele cu 11 loturi de  teren, care au aparținut fostului CAP 

Șarânga. 

Elementele de identificare ale acestor terenuri sunt următoarele: 

- Lotul 1 format din: teren in suprafață de 165 m.p., Tarla nr. 43, Parcela 1281  

Vecinătăți: N – drum sector zootehnic, V – drum sector zootehnic, S – NC 37, 

E – DC 44; 

- Lotul nr.2 formata din teren in suprafata de 788 m.p., Tarla nr. 43, Parcela 

1281, Vecinătăți: N – teren apartinând UAT Pietroasele, V – drum sector 

zootehnic, S – Ivan Marin, E – DC 44; 

- Lotul nr.3 format din teren in suprafata de 582 m.p., Tarla nr. 43, Parcela 1281  

Vecinătăți: N – drum sector zootehnic, V – drum sector zootehnic, E – DC 44, 

S – teren apartinând UAT Pietroasele; 

- Lotul nr.4, format din teren in suprafata de 1075 m.p. Tarla nr. 43, Parcela 

1281, Vecinătăți: N- Coles Alexandrina, V – drum sector zootehnic, S – NC 

411, E – drum sector zootehnic; 

- Lotul nr.5 format din teren in suprafata de 1942 m.p., Tarlaua nr.43, Parcela 

nr.1281, Vecinătăți: N – drum sector zootehnic, V – drum sector zootehnic, E – 

drum sector zootehnic ,S – Coles Alexandrina; 

- Lotul nr.6 format din teren in suprafata de 607 m.p., Tarlaua nr.43, Parcela 

1281, Vecinătăți: N- teren apartinând UAT Pietroasele,V- teren apartinand 

UAT Pietroasele, S-drum sector zootehnic, E – drum sector zootehnic; 

- Lotul nr.7 format din teren si foraj (180 m adancime) suprafata de 1525 m.p., 

Tarlaua nr.43, Parcela 1281, Vecinătăți: N-drum sector zootehnic, V- teren 

apartinand UAT Pietroasele, S- teren apartinând UAT Pietroasele, E- drum 

sector zootehnic; 

- Lotul 8 format din teren in suprafata de 606 m.p ., Tarla nr. 43, Parcela 1281 , 

Vecinătăți: N – drum sector zootehnic, V – drum sector zootehnic, S- drum 

sector zootehnic si E – teren apartinand UAT Pietroasele.  



- Lotul 9 format din teren in suprafata de 2022 m.p ., Tarla nr. 43, Parcela 1281 , 

Vecinătăți: N – teren apartinând UAT Pietroasele, V – Ivan Ileana, S- Dinu 

Zinca si E – drum sector zootehnic.  

- Lotul 10 format din teren in suprafata de 2550 m.p ., Tarla nr. 43, Parcela 

1281, Vecinătăți: N – teren apartinand UAT Pietroasele, V – Ivan Ileana, S- 

teren apartinand UAT Pietroasele si E – drum sector zootehnic.  

- Lotul 11 - drum incinta fost sector zootehnic CAP Saranga in suprafata de 

3014 m.p. 

 

Evaluarea terenurilor si clădirilor s-a făcut conform Ghidului din anul 2021- 

Studiu de piață care contine valori informative consemnate pe piata imobiliară specifică 

anului precedent pentru uzul Notarilor Publici din judetul Buzău, dupa cum urmează: 

Lotul 1: valoarea de inventar este: 

-teren 165 m.p x 4 lei/m.p  = 660 lei 

Lotul 2: valoarea de inventar este: 

  -teren 788 mp x4 lei/m.p = 3.152 lei 

Lotul 3:valoarea de inventar este: 

  -teren 582 m.p x4 lei/m.p = 2.328 lei 

Lotul 4:valoarea de inventar este: 

  -teren 1075 m.p x 4 lei/m.p = 4.300 lei 

Lotul 5:valoarea de inventar este: 

  -teren 1942 m.p x4 lei/m.p = 7.768 lei 

Lotul 6:valoarea de inventar este: 

  -teren 607 m.p x4 lei/m.p = 2.428 lei 

Lotul 7:valoarea de inventar este: 

  -teren 1525 m.p x 4 lei/m.p = 6.100 lei. 

Lotul 8: valoarea de inventar este: 

  -teren 606 m.p. x 4 lei/m.p = 2.424 lei. 

Lotul 9: valoarea de inventar este: 

  -teren 2022 m.p. x 4 lei/m.p = 8.088 lei. 

Lotul 10: valoarea de inventar este: 

  -teren 2550 m.p. x 4 lei/m.p = 10.200 lei. 

Lotul 11 valoarea de inventar este:  

                               -teren 3014 m.p. x 4 lei/m.p = 12.056 lei 

Conform Hotărârii nr.23/28.04.2021 a Consiliului Local Pietroasele, privind 

aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, se calculeaza 

valoarea de inventar pentru terenurile si cladirile situate in intravilanul satul Saranga, 

preluate de la fostul CAP Saranga, care se incadreza in zona A de impozitare. 

Menționez că terenurile menționate nu fac obiectul unor cereri de reconstituire 

a dreptului de proprietate publică depuse anterior în temeiul Legii nr. 10/2001 care 

reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 

1945 - 22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini şi nu formează obiectul unor litigii. 

 Având în vedere cele menționate, am elaborat prezentul proiect de hotărâre pe 

care îl supun dezbaterii și adoptării în forma prezentată. 

 

PRIMAR, 

Cornel Enache 
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Comisia specială de inventariere a domeniului public și privat 

al comunei Pietroasele 

 

Nr.285/25.01.2022 
 

 

PROCES -VERBAL 

 privind necesitatatea completării Inventarului bunurilor care aparțin  

domeniului privat al comunei Pietroasele, județul Buzău   

 

Prin prezentul Proces verbal al Comisiei speciale de inventariere a 

domeniului public și privat al comunei Pietroasele, constituită prin Dispoziția 

primarului comunei nr.3/18.01.2022, si Hotărârii Consiliului Local Pietroasele 

nr.33/2006 privind atestarea Inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al 

comunei Pietroasele anumite terenuri din intravilanul satului Șarânga  au fost preluate de 

la fostul CAP Șarânga, conform art.29, alin.(7) din Legea fondului funciar nr.18/1991, 

după cum urmează: 

- Lotul 1 format din: teren in suprafață de 165 m.p., Tarla nr. 43, Parcela 1281  

Vecinătăți: N – drum sector zootehnic, V – drum sector zootehnic, S – NC 37, 

E – DC 44; 

- Lotul nr.2 formata din teren in suprafata de 788 m.p., Tarla nr. 43, Parcela 

1281, Vecinătăți: N – teren apartinând UAT Pietroasele, V – drum sector 

zootehnic, S – Ivan Marin, E – DC 44; 

- Lotul nr.3 format din teren in suprafata de 582 m.p., Tarla nr. 43, Parcela 1281  

Vecinătăți: N – drum sector zootehnic, V – drum sector zootehnic, E – DC 44, 

S – teren apartinând UAT Pietroasele; 

- Lotul nr.4, format din teren in suprafata de 1075 m.p. Tarla nr. 43, Parcela 

1281, Vecinătăți: N- Coles Alexandrina, V – drum sector zootehnic, S – NC 

411, E – drum sector zootehnic; 



- Lotul nr.5 format din teren in suprafata de 1942 m.p., Tarlaua nr.43, Parcela 

nr.1281, Vecinătăți: N – drum sector zootehnic, V – drum sector zootehnic, E – 

drum sector zootehnic ,S – Coles Alexandrina; 

- Lotul nr.6 format din teren in suprafata de 607 m.p., Tarlaua nr.43, Parcela 

1281, Vecinătăți: N- teren apartinând UAT Pietroasele,V- teren apartinand 

UAT Pietroasele, S-drum sector zootehnic, E – drum sector zootehnic; 

- Lotul nr.7 format din teren si foraj (180 m adancime) suprafata de 1525 m.p., 

Tarlaua nr.43, Parcela 1281, Vecinătăți: N-drum sector zootehnic, V- teren 

apartinand UAT Pietroasele, S- teren apartinând UAT Pietroasele, E- drum 

sector zootehnic; 

- Lotul 8 format din teren in suprafata de 606 m.p ., Tarla nr. 43, Parcela 1281 , 

Vecinătăți: N – drum sector zootehnic, V – drum sector zootehnic, S- drum 

sector zootehnic si E – teren apartinand UAT Pietroasele.  

- Lotul 9 format din teren in suprafata de 2022 m.p ., Tarla nr. 43, Parcela 1281 , 

Vecinătăți: N – teren apartinând UAT Pietroasele, V – Ivan Ileana, S- Dinu 

Zinca si E – drum sector zootehnic.  

- Lotul 10 format din teren in suprafata de 2550 m.p ., Tarla nr. 43, Parcela 

1281, Vecinătăți: N – teren apartinand UAT Pietroasele, V – Ivan Ileana, S- 

teren apartinand UAT Pietroasele si E – drum sector zootehnic.  

- Lotul 11 - drum incinta fost sector zootehnic CAP Saranga in suprafata de 

3014 m.p. 

Evaluarea terenurilor si clădirilor s-a făcut conform Ghidului din anul 2021- 

Studiu de piață care contine valori informative consemnate pe piata imobiliară specifică 

anului precedent pentru uzul Notarilor Publici din judetul Buzău, dupa cum urmează: 

Lotul 1: valoarea de inventar este: 

-teren 165 m.p x 4 lei/m.p  =660 lei 

Lotul 2: valoarea de inventar este: 

  -teren 788 mp x4 lei/m.p = 3152 lei 

Lotul 3:valoarea de inventar este: 

  -teren 582 m.p x4 lei/m.p=2328 lei 

Lotul 4:valoarea de inventar este: 

  -teren 1075 m.p x 4 lei/m.p=4300 lei 

Lotul 5:valoarea de inventar este: 



  -teren 1942 m.p x4 lei/m.p=7768lei 

Lotul 6:valoarea de inventar este: 

  -teren 607 m.p x4 lei/m.p = 2428 lei 

Lotul 7:valoarea de inventar este: 

  -teren 1525 m.p x 4 lei/m.p = 6100 lei. 

Lotul 8: valoarea de inventar este: 

  -teren 606 m.p. x 4 lei/m.p = 2.424 lei. 

Lotul 9: valoarea de inventar este: 

  -teren 2022 m.p. x 4 lei/m.p = 8088 lei. 

Lotul 10: valoarea de inventar este: 

  -teren 2550 m.p. x 4 lei/m.p = 10200 lei. 

Lotul 11 valoarea de inventar este:  

                               -teren 3014 m.p. x 4 lei/m.p = 12056 lei 

Conform Hotărârii nr.23/28.04.2021 a Consiliului Local Pietroasele, privind 

aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, se calculeaza 

valoarea de inventar pentru terenurile si cladirile situate in intravilanul satul Saranga, 

preluate de la fostul CAP Saranga, care se incadreza in zona A de impozitare. 

Comisia specială, constituita conform Dispozitiei primarului nr. 3/18.01.2021: 

1.Presedinte – Enache Cornel – Primar al comunei __________________ 

 2.Membrii: Matache Aurelia, secretarul general al UAT _______________ 

        Zăinescu Mariana Mădălina-inspector superior la Compartimentul buget finante 

contabilitate __________________ 

                Priboi Dan – inspector superior la Compartimentul urbanism si amenajare teritoriu 

________ 

  Grapă Ștefan – inspector superior la Compartimentul Agricol __________ 

  Badea Adriana – consilier juridic la Compartimentul Juridic si Resurse umane _____ 

  Tăbîrcă Daniela – consilier achizitii la Compartimentul Achizitii publice, monitorizare 

proceduri administrative si secretariat ____________ 
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RAPORT 

La proiectul de hotarare privind necesitatatea completării Inventarului bunurilor care 

aparțin 

domeniului privat al comunei Pietroasele, județul Buzău   
  

Subsemnatul Grapa Stefan, inspector in cadrul Compartimentului agricol si 

Badea Adriana, consilier juridic in cadrul Compartimentului juridic si resurse umane va 

aducem la cunostință urmatoarele: 

Conform legilor fondului funciar, coroborate cu prevederile OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si lista de inventar 

din data de 31.08.1992 a Comisiei de lichidare a Cooperativei Agricole Pietroasele, prin 

care bunurile au trecut in proprietatea privată a comunelor, se impune  completarea 

Secțiunii I - Bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al 

comunei Pietroasele cu 11 loturi de  teren, care au aparținut fostului CAP Șarânga. 

Terenurile  nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de 

proprietate publică depuse anterior în temeiul Legii nr. 10/2001 care reglementează 

regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 

decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini şi nu formează obiectul unor litigii. 

Terenurile sunt identificate conform planurilor de amplasament şi delimitare a 

imobilelor întocmite de catre SC Dobre Topo Cad SRL. 

A nu promova acest proiect de hotărâre echivalează, practic, cu abandonarea 

acestor terenuri; mai mult, prin includerea lor în inventar se naște oportunitatea pentru ca 

acestea sa fie valorificate prin inchiriere, concesionare, vanzare, etc. 

În consecință, susținem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată 

de către inițiator. 

 

Compartiment agricol_______________ 

Compartiment juridic si RU__________ 
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