ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii, prin licitație publică a unui teren situat în
intravilanul satului Dâmbroca, comuna Săgeata, județul Buzău
Consiliul local Săgeata ;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Săgeata , înregistrat la nr.
4135/24.06.2021;
- raportul compartimentului buget, contabilitate, impozite şi taxe locale,
achiziţii publice, resurse umane şi salarizare , înregistrat sub
nr.4136/24.06.2021;
- raportul de avizare al comisiei economico-financiară,administrarea
domeniului public şi privat al comunei, învăţământ, sănătate şi familie
înregistrat sub nr.4137/24.06.2021;
- Prevederile HCL Săgeata nr. 2 din 30.06.2021 pentru aprobarea
Regulamentului privind Procedura de inchiriere a bunurilor imobile din
domeniul public si privat al Comunei Săgeata, aflate in administrarea
Consiliului Local Săgeata ;
- prevederile art. 129, alin . (2), lit. "c", alin. (6), lit. „a” și „b” din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul
administrativ;
- prevederile art. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
In temeiul art. 139 alin. (3) lit „g” art. 196, alin. (1), lit., a" din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ
H OT Ă RĂ Ș TE :
Art.1 – (1) Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, a unui teren situat în
intravilanul satului Dâmbroca, comuna Săgeata, județul Buzău, aflat în
proprietatea privată a comunei Săgeata , în vederea desfășurării unor activități
de comerţ(economice), după cum urmează:
Nr. crt.
1

Descrierea

terenului

Teren categoria curţi
construcţii,situat înintravilanul
Satului Dâmbroca, T 10 P
389,CF nr. 28 479

Suprafața
304 mp

(2) Preţul minim de pornire la licitaţie este de 120 lei/lună.
(3) Se aprobă Documentația de atribuire prevăzută în anexa, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Licitaţia se organiza în conformitate cu hotărârea Consiliului local
1

Săgeata pentru aprobarea Regulamentului privind Procedura de inchiriere a
bunurilor imobile din domeniul public si privat al Comunei Săgeata, aflate in
administrarea Consiliului Local Săgeata, nr.27 din 30.06.2021.
Art.3. Imobilul menţionat la art.1 face parte din domeniul privat al comunei
SĂGEATA .
Art.4. Imobilul menţionat la art. 1 nu face obiectul niciunei cereri depuse in
temeiul actelor normative care reglementeaza regimul juridic al imobilelor
preluate in mod abuziv de statul roman in perioada 6 martie 1945-22
decembrie 1989, nu este grevat de sarcini si nu face obiectul vreunui litigiu
aflat pe rolul instanţei judecatoresti.
Art.5 –
Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre
persoanelor şi autorităţilor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier,Vasile MANOLE
CONTRASEMNEAZĂ:
Secretar general delegat al comunei,
Elena PETRACHE
Săgeata
Nr.28 din 30.06.2021
Această hotărâre a fost aprobată de Consiliul local Săgeata
în şedinţa
ordinară din data de , cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(3) lit.„g” din
OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de
10 voturi
„pentru”, 1 „împotriva” si - „abţineri”, din numărul total de 13 în funcţie şi 11
consilieri prezenţi la şedinţă.
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