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                 R O M Â N I A     PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în 

imobilul Dispensar uman Glodeanu Sărat, aflat în domeniul public al  
comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău 

 
Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- referat de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat 

cu numărul 6376/6 iulie 2020;  

- raportul de specialitate compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului, înregistrat cu numărul 6377/6 iulie 2020; 

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău, înregistrat cu numărul 7106/05 august 2020; 

- prevederile art. 7 alin. (2), art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil 

din 17 iulie 2009, republicată, modificată si completată; 

- dispozițiile art. 297 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) - Secţiunea a 4-a Închirierea bunurilor 

proprietate publică, art. 332 şi art. 333 alin. (1 - 3), art. 334 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) şi d) şi d), alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1) și alin. (2) lit. 

i) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui spatiu cu suprafaţa de 28,63 mp, 

situat în imobilul „Dispensar uman” din satul Glodeanu Sărat, comuna Glodeanu Sărat, 

judeţul Buzău, bun imobil proprietate publică, inventariat la poz. 101 din Anexa nr. 35 la 

HG nr. 1348/2001, în scopul înfiinţarii unui centru recoltare analize medicale, conform 

Anexei nr. 1. 

Art.2 Se aprobă documentaţia de atribuire (Caietul de sarcini, fişa de date a procedurii, 

contractul-cadru și modelele de formulare) conform Anexei nr. 2. 

Art.3 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 150 lei/lună. 

Art.5 (1) Perioada de închiriere este de doi ani de la data semnării contractului, cu 

posibilitatea prelungirii prin act adiţional. 
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(2) Se împuternicește primarul comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, să semneze 

contractul de închiriere și actele adiționale de prelungire a închirierii, cu perioade cel mult 

egale cu cea prevăzută la alin. (1). 

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, prin compartimentele de resort din cadrul 

aparatului de specialitate. 

Art.7 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică 

Primarului comunei Glodeanu Sărat, Instituției Prefectului - Județul Buzău și 

compartimentelor de resort, în condițiile și termenele prevăzute de lege, prin grija 

secretarului general al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

 

Nr. 33/6 iulie 2020 
 

INIȚIATOR, 
Primar, 

Neculai STOICA 
 
 
 
 
 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
   Secretar general al comunei, 

             Corina CAZACU    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


