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UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 

COMUNA PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 
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Nr.17/24.03.2021 

 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E 

privind atestarea completării Inventarului bunurilor care apartin  

domeniului public al comunei Pietroasele, județul Buzău 

 

Primarul comunei Pietroasele, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului, înregistrat la nr.3497/24.09.2020; 

- raportul comisiei speciale de inventariere, înregistrat la nr. 3496/21.09.2020; 

- declarația secretarului general al comunei, înregistrată la nr. 3503/24.09.2020; 

- raportul comisiei de evaluare a terenului pe care este amenajat proiectul “Pe 

urmele Tezaurului Cloșca cu puii de aur” înregistrat la nr.3492/23.09.2020; 

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

- adresa cMinisterului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei,cu 

nr.MLPDA-136135/DPFBL-4134/03.12.2020, inregistrata la UAT Pietroasele la 

nr.46/06.01.2021; 

- Hotărârea Consiliului Local Pietroasele nr.34/1999 privind însuşirea Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pietroasele, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- anexa nr.56 la Hotărârea Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea domeniului 

public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 

Buzău, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea normelor tehnice 

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 

comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor; 

 În temeiul art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.g), art.289 alin.(6) 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. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Pietroasele, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Pietroasele nr. 34/1999 și 

atestat în Anexa nr.56 – ”Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei 

Pietroasele” la Hotărârea Guvernului nr.1348/2001, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 



 

 

a) La Secțiunea I –”Bunuri imobile” după poziția nr.433 se introduce o nouă 

poziție, poziția nr.434, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

Art.2 Hotărârea Consiliului Local Pietroasele nr.34/1999, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică potrivit art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3 Persoana desemnată cu atributii de publicare în monitorul oficial 

local va asigura publicarea pe site-ul instituției a prezentului proiect de hotărâre. 

 Art.4.Inventarul astfel completat constituie anexa la statutul unitatii 

administrativ teritoriale si se publica pe pagina de internet a unitatii administrativ 

teritoriale cat si in format electronic in  Monitorul Oficial Local. 

Art.5. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea hotărârii 

autorităților și instituțiilor interesate. 

 

 

Initiator, 

Primar, 

Cornel Enache 

 

 

 

                                                                                                                                                        

Avizat,                                                                                                                                        

Secretar general                                                                                                                                                                                        

Matache Aurelia 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMANIA 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA  COMUNA 

PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

NR. 3497/24.09.2020 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind atestarea completării si modificarii Inventarului bunurilor care 

apartin domeniului public al comunei Pietroasele, județul Buzău 

 

Avand in vedere: 

- H.C.L.nr. nr. 23/27.04.2017 privind declararea apartenentei la domeniul public al comunei 
Pietroasele, a unui teren in suprafata de 3420 m.p. situat in satul Pietroasa Mica, T 38, P 1458, pentru 

punerea in valoare a locului unde s-a descoperit tezaurul „Closca cu puii de aur”; 

-  H.C.L.nr. Nr.61/15.12.2017 privind implementarea proiectului “Pe urmele Tezaurului  - 

Closca cu puii de aur” comuna Pietroasele, judetul Buzau; 

-anexa nr.56 la Hotărârea Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2503/15.07.2020; 

- Cartea Funciară nr.22374/26.03.2018; 
Necesitatea si oportunitatea investitiei este justificata de notorietatea descoperirii in anul 1837 a 

celui mai mare tezaur in aur din Romania, de pitorescul si de potentialul turistic al zonei. 

Pentru acest proiect s-a avut in vedere Strategia de dezvoltare locala a comunei Pietroasele pentru 

perioada 2014-2020. 
Terenul pe care s-a realizat investitia este situat in comuna Pietroasele, tarlaua 38, parcela 1458 , 

suprafata din cartea funciara fiind de 3409 m.p.Terenul nu a fost declarat prin lege de uz sau de interes 

public national, nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privata sau de 
restituire depuse in temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele 

care reglementeaza regimul juridic al imobilelor preluate in  mod abuziv de statul roman in perioada 6 

martie 1945-22 decembrie 1989, . 
Modernizarea acestuia s-a incadrat in „Programul national de dezvoltare rurala 2014-2020”. 

In anul 2018, Primaria comunei Pietroasele a intocmit cartea funciara nr. 22374/26.03.2018. 

Analizând situația de drept și de fapt este  necesară atestarea completarii  inventarului bunurilor 
care apartin domeniului public al comunei Pietroasele, județul Buzău -  Secțiunea I a inventarului 

domeniului public. 

Având în vedere cele menționate, am elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun 
dezbaterii și adoptării în forma prezentată. 

 

PRIMAR, 

Cornel Enache 



 

ROMANIA 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA  

PIETROASELE 
JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

 
Nr.3496/24.09.2020 

 

RAPORTUL COMISIEI SPECIALE CONSTITUITA PRIN DISPOZITIA PRIMARULUI 

NR.258/26.11.2019 
 

la proiectul de hotărâre privind atestarea completarii  inventarului bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Pietroasele, județul Buzău 
 

Comisia speciala, constituita prin Dispozitia Primarului nr.258/2019 constata urmatoarele: 

- Prin H.C.L.nr. nr. 23/27.04.2017 s-a declarat apartenenţa la domeniul public al comunei 

Pietroasele a terenului, în suprafaţă de 3420 m.p., categoria de folosinţă păşune, situat în 

comuna Pietroasele, sat Pietroasa Mică, judeţul Buzău, tarlaua 38, parcela 1458, în vederea 

punerii în valoare a locului unde s-a descoperit tezaurul ,,Cloşca cu Puii de aur”. 

-Prin H.C.L.nr. Nr.61/15.12.2017 s-a aprobat implementarea proiectului “Pe urmele Tezaurului  - 

Closca cu puii de aur ”comuna Pietroasele, judetul Buzau; 

 In anul 2018, Primaria comunei Pietroasele a intocmit cartea funciara nr. 22374/26.03.2018. 

Pentru acest proiect s-a avut in vedere Strategia de dezvoltare locala a comunei Pietroasele 

pentru perioada 2014-2020. Modernizarea acestuia s-a incadrat in „Programul national de 

dezvoltare rurala 2014-2020”. 

 Având în vedere cele menţionate mai sus propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată de către iniţiator.    

Comisia speciala, constituita conform dispozitiei primarului nr. 258/26.11.2019: 

Presedinte : Enache Cornel – Primarul comunei Pietroasele ____________; 

Membri:    

 Matache Aurelia, secretarul general al UAT ,comuna Pietroasele________ ; 

           Grigore Adrian–inspector superior , la Compartimentul buget finante-contabilitate__________; 

Priboi Dan –inspector superior  la Compartimentul   Urbanism   si amenjarea 

teritorului_______________; 

        Grapa Stefan – inspector superior la Compartimentul agricol___________; 

        Badea Adriana  –Consilier  juridic la Compartimentul juridic si resurse umane___________; 

      David Marian – referent – Compartiment administrare domeniu public si privat de interes local _____________;    

 

 



Completari la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pietroasele, judetul Buzau 

 

Anexa la Pr.de hot.nr. 17/24.03.2021 

 

SECTIUNEA I – Bunuri imobile   

 

Nr.crt. 

 

Codul de 

clasificare 

 

Denumirea bunului 

 

Elemente de identificare 

 

Anul dobândirii 

sau, după caz, al 

dării în folosință 

 

Valoarea de inventar 

(lei) 

Situația juridică actuală 

Denumire act proprietate sau alte 

acte doveditoare 

434 1.6.2. Ansamblul „Pe urmele 

Tezaurului  - Cloșca cu 

puii de aur” 

Situat în satul Pietroasa Mică, 

comuna Pietroasele;  
Nr.cadastral:22374 

Suprafață teren extravilan - 
3409 m.p.; 

Dotări: 
 Poartă piatra: Dimensiuni – 
H=2,45 m,L=3,05 m,l=0,45 m; 
 Basorelief piatra: Dimensiuni – 

H=1,80m,L=4,67 m,l= 0,80 m; 
 5 Coloane piatra: Dimensiuni – 
H=2,15 m, L= 0,30 m, l= 0,30m; 
Fântână piatra: Dimensiuni – 
H=1,60m, L= 3,00 m, l= 1,55 m; 
 Masă piatra: Dimensiuni – H= 
0,71 m, L= 1,80 m, l= 0,80m; 
 30 Scaune piatra: Dimensiuni – 

H= 0,45 m, L= 0,45 m, l= 0,45m 

Vecinătăți: 
N – domeniu privat comuna 
Pietroasele; 
  S – DS 108/1 – nr.cadastral 
20241; 
  E – domeniu privat comuna 
Pietroasele; 

  V – domeniu privat comuna 
Pietroasele; 

 

2020  

 
Valoare teren: 
10.000,00  

 
Amenajare teren – 
203.924,28  

 

Proces-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor 
nr.2503/15.07.2020, 
 Cartea funciară nr. 22374/2018-
comuna Pietroasele”. 
Autorizatia de construire 
nr.168/4424/02.11.2018 

 

Primar,              Secretar general, 
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