
 
   R O M Â N I A 

    JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD      
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  
           BUDACU DE JOS 
           
 

H O T Ă R Â R E 
privind atestarea apartenenţei la domeniul public al U.A.T. Comuna Budacu de Jos a 

drumurilor de exploatație agricolă identificate în CF nr. 27594, CF nr.27595, CF nr.27598,  
CF nr.27592, CF nr.27597, CF nr.27590, CF nr.27593 și CF nr.27596 

 
 

 
 
 Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară prin mijloace 
electronice de comunicare, în prezenţa a ___ consilieri locali 
 Având în vedere: 

 referatul de aprobare nr. 249 din 20.01.2021 a Primarului comunei Budacu de Jos; 

 raportul nr. 250 din 20.01.2021 al secretarului general al comunei Budacu de Jos; 

 raportul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 399 din 28.01.2021; 

 raportul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 400 din 28.01.2021; 

 raportul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 401 din 
28.01.2021; 
În conformitate cu:  

 prevederile Legii nr.7 / 1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art.3, 4, 5 și 8 alin.(1) lit. ”b” din O.G.R. nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art.858, 876, 877 și 878 din Legea nr.287 / 2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), (2) lit. „b” și ”c”, alin (4) lit. „f”, alin. (7) lit. ”m”, 

art.139 alin.(3) lit. ”e”, art. 196 alin. (1) lit. “a”, art.286 alin.(4) și anexa 4 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
ART.1.-Înscrierea în domeniul public al U.A.T. Comuna Budacu de Jos a bunurilor 

imobile identificate astfel:  
- CF nr.27594, nr.cadastral 27594 – drum de exploatație agricolă ”Buduș-Jelna”;  
- CF nr.27595, nr.cadastral 27595 – drum de exploatație agricolă ”Buduș-Jelna”; 
- CF nr.27598, nr.cadastral 27598 – drum de exploatație agricolă ”Pârâul Reșului” ; 
- CF nr.27592, nr.cadastral 27592 – drum de exploatație agricolă ”La Bortă” 
- CF nr.27597, nr.cadastral 27597 – drum de exploatație agricolă ”Sub Livadă” 
- CF nr.27590, nr.cadastral 27590 – drum de exploatație agricolă ”Ulicioara” 
- CF nr.27593, nr.cadastral 27593 – drum de exploatație agricolă ”Zăpozi” 
- CF nr.27596, nr.cadastral 27596 – drum de exploatație agricolă ”Valea Monariului”. 
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 ART.2.-Se atestă apartenenţa la domeniul public al U.A.T. Comuna Budacu de Jos a 
drumurilor de exploatație agricolă identificate în CF nr. 27594, CF nr.27595, CF nr.27598, CF 
nr.27592, CF nr.27597, CF nr.27590, CF nr.27593 și CF nr.27596. 

ART.3.-După înscrierea imobilelor mai sus menționate în Cartea funciară se va 
completa corespunzător Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 
Budacu de Jos. 

ART.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

comunei Budacu de Jos şi Compartimentul evidenţă agricolă, cadastru, fond funciar şi 
administrare pajişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
 ART.5.-Prezenta hotarare a fost adoptata în şedinţă ordinară, prin mijloace electronice 
de comunicare, cu ___ voturi „pentru”, ___ voturi „împotrivă” şi ___ abţineri, din ___ consilieri 
prezenti. 

ART.6.- Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin afișare, postare pe 
site-ul www.budacudejos.ro și se va comunica, prin grija secretarului comunei Budacu de Jos, 
cu : 

- Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud; 
- O.C.P.I. B-N.; 
- Primarul comunei Budacu de Jos; 

- Compartimentul evidenţă agricolă, cadastru, fond funciar şi administrare pajişti; 
 
 
 
 

 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ 
       BOLFĂ ALEXANDRU                                      SECRETAR GENERAL, 
                                                 VĂRĂREAN FLORIN-IOAN 
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