ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA MEREI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 11
privind acordul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Merei, prin Consiliului local Merei, pentru realizarea
unei construcții pe linia de hotar, pe terenul aflat în proprietatea domnului

Consiliul local al comunei Merei, judeţul Buzău,
Având în vedere :
- referatul de aprobare al Primarului comunei Merei înregistrat la nr. 1152/27.01.2021;
- raportul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizări, achiziţii publice, avizări,
domeniu public şi privat al comunei înregistrat la nr. 1153/27.01.2021;
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local;
- planul topografic întocmit de Vlăsceanu Victor ;
- Act de Alipire, autentificat sub nr. 2275/29.12.2020 de S.P.N. Lefter Sinica și Vasile Daniela;
- prevederile art. 612 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. "c" și alin. (6), lit. „c”, art. 286, alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare, prin similitudine, prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative,
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. „a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă realizarea unei construcții pe linia de hotar, cu respectarea prevederilor legale
în vigoare, pe terenul aflat în proprietatea domnului , situat în intravilanul satului Izvorul Dulce, comuna
Merei, cvartal 3, parcelele 37-43.
(2) Acordul Comunei Merei este condiționat de respectarea tuturor cerințelor impuse prin
certficatul de urbanism și autorizația de construire și fără a fi îngradite eventualele lucrări de branșamente
și racorduri la rețelele de utilități publice.
Art. 2. (1) Se mandatează domnul Chircă Ștefan, Primarul Comunei Merei, să semneze actul
autentic privind acordul Comunei Merei.
(2) Cheltuielile notariale necesare încheierii, în formă autentică, a acordului Comunei
Merei vor fi suportate de domnul .
Art. 4. Primarul Comunei Merei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .
Art. 5. Secretarul general al Comunei Merei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului –
judeţul Buzău, compartimentului urbanism, domnului Siboiu Marius Dan şi Primarului comunei Merei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IONAŞCU VALERICA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
GRIGOROIU PAULA

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Merei în şedinţa din data de 28.01.2021,
cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1, (2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu un număr de 15 voturi pentru, - abţinere şi - voturi împotrivă, din
numărul total de 15 consilieri în funcţie şi 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

