
 
   ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BUZĂU 
COMUNA  UNGURIU 
CONSILIUL  LOCAL 

 

PROIECT DE HOTARARE 
privind inceperea demersurilor de achizitionare a unui teren 

proprietate privata in vederea executarii  

unui foraj de aductiune apa  
 

 
Consiliul  local  al  comunei  Unguriu , judetul  Buzau  , 

Avand in vedere : 

 -expunerea de motive a primarului comunei  Unguriu , jud. Buzau,  
inregistrata  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  
-prevederile  art. 36 alin. (4) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 , privind 
administratia publica locala , republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

-prevederile art. 19 alin. (2) si art. 20 din Legea nr. 273/2006 , privind finantele 
publice locale , actualizata , 

-prevederile art.36, alin.6 lit.c şi alin.9, din Legea nr.215/2001 privind  
Administraţia Publică Locală , republicată, actualiata,  
 

      În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit “b” din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile 
si completarile ulterioare , 

 

HOTARASTE: 
 

Art. 1. Se aprobă inceperea 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, in vederea executarii unui foraj de 
aductiune apa . 

ART.2. Se aproba studiul de necesitate si oportunitate – conform anexei nr. 2 la 

prezenta hotarare .  

ART.3. Se aprobă raportul de evaluare  a terenului intocmit de evaluator autorizat 

ANEVAR Moiseanu Cristinel Felici conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare . 

ART.4.   a) Se constituie o Comisie de negociere  in urmatoarea componenta : 

   1. 

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

 



 
 

 
b) Comisia va negocia clauzele contractuale si pretul de achizitie care poate fi cel 

mult  preţul maxim estimat de evaluator conform raportului de evaluare intocmit . 
 

Art.5. Secretarul  comunei  va  asigura  aducerea  la  cunostinta  publica  si  
transmiterea  prezentei  hotarari   autoritatilor , institutiilor  si  persoanelor  fizice  
si  juridice  interesate . 

 

 

 

                 Iniţiator ,                                                 Avizat legalitate ,           

              Primar ,                                                   Secretar comună ,  

  Ing. Tirizică Gheorghiţă                                Jr. Marin Adrian-Vasile 

  


