
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA PÂRSCOV 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind abogarea Hotararii nr.17/27.05.2010 pentru aprobarea darii in administrarea 
Consiliului judetean Buzau din administrarea Consiliului local al comunei Pârscov a unei 
suprafete de teren apartinand domeniului public al comunei Pârscov in scopul realizarii 
obiectivului „Statie de transfer deseuri”in cadrul implementarii proiectului „MASTER 

PLAN – Plan de Investitii pe Termen Lung pentru perioada 2008 – 2038 privind Sistemul 
de management integrat al deseurilor in judetul Buzau 

              Consiliul Local al Comunei Pârscov, 
  Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Pârscov , înregistrată cu 
nr.5453/17.07.2019; 
raportul compartimentului de specialitate – agricol - înregistrat cu 
nr.5454/17.07.2019; 
-avizul de  legalitate al secretarului general al comunei Pirscov  dat pe 
proiectul de hotarare; 
- raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Pârscov , 
înregistrate le nr.5486/19.07.2019; 
-pozitia 259 – Statie epurare ape uzate - din anexa 57 privind inventarul 
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pirscov ,la Hotararea 
Guvernului Romaniei 1348/2001 privind atestarea domeniului public al 
judetului Buzau ,precum si al municipiilor,oraselor si comunelor din judetul 
Buzau;-prevederile art.12 din Legea nr 213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare  ;  
prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Pirscov nr.3/2009 privind 
asocierea in scopul realizarii proiectului „Sistem integrat de gestionare a 
deseurilor in judetul Buzau” si constituirea Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „ECO Buzau 2009”-prevederile Programului Operational 
Sectorial de Mediu , axa prioritara 2 – Domeniul major de interventie 1 – 
„Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si extinderea 
infrastructurii de management al deseurilor”; 
- adresa nr.5198/04.07.2019 a Comunei Pârscov catre Consiliul Judetan Buzau 
, in care se solicita daca mai este necesar terenul pentru amplasare statie de 
transfer  
-adresa nr.9872/16.07.2019 a Consiliului Judetean Buzau prin care ne 
comunica ca terenul nu mai este necesar pentru statie de transfer neincadandu-
se in prevederile legale de gospodarire a apelor. 

În temeiul art. 129 alin. 1 lit.c si art.140 coroborat cu art.243 lit.a din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ,     

HOTĂRĂŞTE : 

Art. 1.Incepand cu data adoptarii prezentei hotărâri se abroga Hotararea Consiliului  
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local al comunei Pârscov nr.17/27 mai 2010 privind darea în administrare Consiliului 
Judeţean Buzău din administrarea Consiliului Local al comunei Pirscov a unei suprafete  de 
teren de 5000 mp, din 16584 mp , aferent bunului imobil proprietate publica a comunei 
Pârscov,denumit “Statie de epurare ape uzate “ , in scopul realizarii obiectivului “Statie de 
transfer deseuri”in cadrul proiectului “MASTER – PLAN – Plan de Investitii pe Termen 
Lung pentru perioada 2008-2038 privind Sistemul de management integrat al deseurilor in 
judetul Buzau “.  Prezenta hotarare ( de abrogare HCL Pârscov 17/27.05.2010 )va fi 
comunicata OCPI Buzau pentru radierea sarcinii de dare in folosinta 5000 mp teren 
Consiliului Judetean Buzau.                                                

Art.2.Primarul si secretarul general al comunei Pirscov vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Art.3.Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al 
comunei şi se transmite,  Institutiei Prefectului – Judetului Buzau , Oficiului de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara al Judetului Buzau ( pentru stergerea sarcinii de dare in folosinta in 
favoarea Consiliului Judetean Buzau – carte funciara 20758 – pentru suprafata de 5000 mp 
teren inscrisa prin incheierea 54856/06.12.2011 ). 

Presedintele sedintei, 

Consilier Gheorghe Sturzu 

 

Pârscov,25 iulie 2019. 

Nr. 29 . 

 

Contrasemneaza, 

Secretar general, 

Neculai Calen 

 

Aceasta	hotarare	a	fost	adoptata	de	Consiliul	local	al	comunei	Pârscov	in	sedinta	ordinara	din	data	de		
25.07.2019	,cu	respectarea	prevederilor	art.139	alin.	3	lit.g		din	Ordonanta	de	urgenta	a	Guvernului	Romaniei	
nr.57/2019	privind	Codul	administrativ	,cu	un	numar	de	voturi	15	pentru	,	-	abtineri	;	si		-	voturi			impotriva	,	din	
numarul	total	de	15	consilieri	in	functie	si	15	consilieri	prezenti	la	sedinta		
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