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ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BUZĂU 
COMUNA  UNGURIU 

CONSILIUL  LOCAL 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind începerea demersurilor de achiziţionare a unui teren proprietate 

privată în vederea executării unui foraj de aducţiune apă  
 

 

Consiliul  local  al  comunei  Unguriu , judeţul  Buzău  , 

Având în vedere : 

 - expunerea de motive a primarului comunei  Unguriu , jud. Buzău,  
înregistrată  la  nr.   3598 / 2015 ; 

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Unguriu nr. 3599 / 2015 ; 
-  avizul comisiilor de specialite ale Consiliului local Unguriu ; 

- raportul de evaluare intocmit de evaluator autoriyat ANEVAR Moiseanu 
Cristinel Felici ; 
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 
-prevederile art. 36 alin. (2) lit. c-d , alin. (6) lit a pct. 14 din Legea nr. 
215/2001 , privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
-prevederile art. 20 din Legea nr. 273/2006 , privind finanţele publice locale , 
actualizată , 

 

      În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit “b” din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată , cu modificările 

şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă începerea demersurilor de achiziţionare a  terenului în 
suprafaţă de 0,862 ha situat în comuna Unguriu , sat Unguriu, str. 
Ciuciurelor  –identificat conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, în vederea 

executării unui foraj de aducţiune apă . 

ART.2. Se aprobă studiul de necesitate şi oportunitate – conform anexei nr. 
2 la prezenta hotărâre .  
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ART.3. Se aprobă raportul de evaluare  a terenului întocmit de evaluator 
autorizat ANEVAR Moiseanu Cristinel Felici conform anexei nr. 3 la prezenta 

hotărâre . 

ART.4.   a) Se constituie o Comisie de negociere  în următoarea componenţă : 

   1. Ristea Florin , consilier local , preşedinte comisie 

   2. Mitu Ion , viceprimar comună , membru 

                        3. Bica George , consilier local , membru 

   4. Florea Gheorghe , consilier local , membru  

                 5. Dragulin Paul , consilier local , membru , asigură   

secretariatul comisiei  

b) Comisia va negocia clauzele contractuale şi preţul de achiziţie care poate fi 

cel mult  preţul maxim estimat de evaluator conform raportului de evaluare 

întocmit . 

Art.5. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.6. Secretarul  comunei  va  asigura  aducerea  la  cunostinţă  publică  şi  

transmiterea  prezentei  hotărâri   autorităţilor , instituţiilor  şi  persoanelor  fizice  

şi  juridice  interesate . 

 
 
          PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ   , 
             Consilier  Bica George                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                      SECRETARUL COMUNEI UNGURIU, 
                                                             Jr. Marin Adrian-Vasile 

 
 

 

 

 

Unguriu , 31.08.2015 
Nr. 27 
 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Unguriu în şedinţa ordinara din data 

de 31.08.2015, cu respectarea prevederilor art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 , a administraţiei 

publice locale , republicată şi actualizată , cu un număr de 9 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 împotrivă , 

din numărul total de 11 consilieri în funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă 


