
 
 

 

 

PROIECT 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BECENI 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind atestarea modificării  inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al comunei Beceni, judeţul Buzău 

 
      Consiliul local al comunei Beceni, judeţul Buzău, 
       Având în vedere : 

- referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Beceni, judeţul Buzău, 
înregistrat  la nr.3869/28.04.2021; 

- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 3871/28.04.2021; 

- procesul verbal nr. 3868/28.04.2021 al comisiei de inventariere a domeniului 

public şi privat al comunei Beceni; 
- declaraţia pe propria răspundere a secretarului general al comunei Beceni 

înregistrată la nr.  3872/28.04.2021; 
- prevederile Hotărârilor Consiliului local nr nr.12/31.08.1999 și nr. 15/30.08.2000 

privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Beceni, judeţul Buzău; 

- Anexa nr.9 din Hotărârea Guvernului nr.1348/2001- inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al comunei Beceni, judeţul Buzău, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art.4 din Hotărârea de Guvern nr.392/2020 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi judeţelor; 

- prevederile art.289 alin.(5), (6) şi (13), art.607 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare  

            În temeiul art. 129 alin.(1), alin. (2) lit.’’c „ art.139 alin. (1) şi art.196 alin. (1) 
lit.”a” din din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Beceni, atestat 

prin Anexa nr.9 la Hotărârea Guvernului nr.1348/2001, privind atestarea domeniului 



 
 

public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 
judeţul Buzău,   se modifică după cum urmează: 
La secţiunea  I „Bunuri imobile” se modifică pozițiile nr. 216 și nr. 222, identificate 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor și 
instituțiilor  interesate și o  va publica, pentru informare, în format electronic,  în 
monitorul oficial local. 

      

           INIŢIATOR,                AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

             Primar,                                                       Secretar general al comunei, 

       Adrian Burlacu                                                              Elena Cârcei 
 

 

Beceni 

Nr. 27/28.04.2021 
 



[Type here] Modificări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Beceni, județul Buzău  [Type here]

NR. 

crt. 

Codul de 

clasificaţie 
Denumirea bunului Elemente de identificare Anul 

dobândirii 
sau, după 

caz al dării 
în folosinţă 

Valoarea de inventar Situaţia juridică actuală 

Denumire act de proprietate 

sau alte acte doveditoare 

216 1.6.2. Şcoala gimnazială sat Gura 

Dimienii, comuna Beceni 

Adresa imobilului: sat Gura Dimienii, 

Str. Principală GD nr. 10, intravilan, 

cvartal 11 

Suprafaţa construită:  

Corp 1: 458m.p.;  

Corp 2: 73 m.p. 

Corp 3: 101 m.p 

Corp 4: 968 m.p. 

Teren aferent: 5034 m.p. intravilan 

Vecini: 

N: Nr. cad.20015 

S: Strada Principală GD- DJ 203K 

E: Burlacu Vasile, Trocaru Gheorghe, 

Ghica Ion , Nr.cad. 4368, Nr.cad.20015 

V: Nr.cad. 21001 , Nr.cad 20964 

C1 -1928 

C2 -1928 

C3 -1928 

C4-2020 

C1: 2.720.413,02 lei 

C2: 65.921 lei 

C3. 139.910 lei 

C4:417.964,27 lei 

Legea nr.1/2011 

Autorizația de 

construire 

nr.15/23.08.2019   
Carte funciară nr. 
21350 

222 1.6.2 Şcoala gimnazială sat 

Valea Părului, comuna 
Beceni 

Adresa imobilului: sat Valea Părului, Str 

Principală VP, nr. 142, intravilan, 

comuna Beceni, cvartal 20, parcelele 

799-801,803 

Suprafaţa construită :  
Corp 1: 801 m.p. 

Corp 4: 262 m.p. 

Corp 5: 70 m.p 

Teren aferent: 3526 m.p intravilan. 

Vecini: 

N: Nr. cadastral 99 

S: Isac Nicolae, Olteanu Gheorghe, 

Pârvuţu Mircea, NC 4092, NC 4091 

E: DJ 203K  

V: Nr. cadastral 99 

C1- 1920 

C4 -2020 

C5-1920 

C1: 1.202.605 lei 

C4: 149,702,66 lei  

C5. 235.492,40 lei 

Legea nr.1/2011 

Carte funciară nr. 
20102 

Autorizația de 

construire nr. 

2/19.05.2016 

Autorizația de 

construire nr. 

16/23.08.2019 

 


