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PROIECT de HOTĂRÂRE 
 

Privind aprobarea documentaţiei cadastrale de primă înscriere executate de către SC Geosilva 
Survey SRL Braşov, pentru terenul situat în extravilanul satului Buneşti, identificat prin Tarla 35, 

parcelele nr.1564/1, nr.1564/2 şi nr.1565/2, pe care se va amplasa staţia de distribuţie gaze naturale. 
   
 
                    Consiliul local Buneşti întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 19.12.2019, 
 
                     Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Buneşti privind aprobarea 
documentaţiei cadastrale de primă înscriere executate de către SC Geosilva Survey SRL Braşov, pentru 
terenul situat în extravilanul satului Buneşti, pe care se va amplasa staţia de distribuţie gaze naturale, 
însoţit de raportul compartimentului de resort şi avizat de comisiile de specialitate,  
 
                   Ţinând cont de documentaţia tehnică întocmită de SC Geosilva Survey SRL Braşov,  
 
                     Având în vedere prevederile art.25, alin.(2) din Legea nr.7/1996 privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară; art.132, 133, alin.(1) şi 135, alin.(1), lit.a din Ordinului nr.700/2014 actualizat, 
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară;, coroborate cu prevederile art.129, alin.(6), lit.c din din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,  
 

În temeiul art.139, alin.(3), lit.i din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 
Art.1: Se aprobă documentaţia cadastrală de primă înscriere executată de către SC Geosilva Survey SRL 
Braşov, pentru terenul situat în extravilanul satului Buneşti, identificat prin Tarla 35, parcela 1564/1, 
categoria de folosinţă teren neproductiv, în suprafaţă de 5.500 mp; Tarla 35, parcela 1564/2, categoria de 
folosinţă teren neproductiv, în suprafaţă de 1.800 mp; Tarla 35, parcela 1565/2, categoria de folosinţă 
drum extravilan, în suprafaţă de 600 mp, pe care se va amplasa staţia de distribuţie gaze naturale, 
conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2:  Primarul comunei Buneşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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