
Judeţul Braşov 
Comuna Buneşti                                                                                          

 
REFERAT de APROBARE 

 
La proiectul 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. 
 
 
           Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile art.6 alin (3), art.29 

alin.(1) lit. c) şi alin.(3) şi art.30 alin.(1) şi (2) din Legea nr.24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare şi motivare a proiectului 

Hotărârii Consiliului Local 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.  

         Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre îl constituie 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.  

         În conformitate cu 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, vă propun proiectul hotărârii, prevăzut 

ca anexă la prezentul referat de aprobare. 

         Faţă de cele de mai sus, vă rog să analizaţi şi să hotărâţi asupra proiectului Hotărârii 

Consiliului Local 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.  

         Anticipând solicitudinea dumneavoastră, vă mulţumesc şi vă rog să primiţi stimaţi 

consilieri locali, expresia consideraţiei mele. 

  
INIŢIATOR 

Primar, 
Mircea Pălăşan 

 


