
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA CERNATESTI 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R  E 

privind închirierea prin licitatie publică a terenului ”platformă gunoi sat 
Manasia” în suprafată de 6000 mp., nr. cadastral 21016 

aparținând domeniului privat al comunei Cernătesti, jud. Buzău 
 

 Consiliul local al comunei Cernătesti, judetul Buzău, întrunit în sedintă 
ordinară la data de 25.06.2020 

 Având în vedere: 
 - referat de aprobare a primarului comunei Cernătesti, înregistrat sub nr. 

165/19.06.2020.; 
 - raportul Biroului financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe, 
înregistrat sub nr. 166/19.06.2020; 

     -  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
 - prevederile art. 108 lit. c), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) si alin. (6) lit. 

b), art. 333, art. 334, coroborat cu art. 310 alin. (1) si (2) lit. a) si b), art. 312 

alin. (2)-(4), (6) si (7) si ale art. 313,  art. 354 alin. (1), art. 362 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

-  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- prevederile art. 463 alin. (2)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 1270 și art. 1777-1835 din Noul Cod Civil – Legea nr. 
287/2009; 

- H.C.L. nr. 26 din 31.10.2006 privind atestarea inventarului bunurilor 
apartinand domeniului privat al comunei Cernătesti, cu modificările si 
completările ulterioare; 

         - Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
       -  Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea  
actelor  normative; 
 In temeiul art. 139 alin. (1), art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4), art. 198 
alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art.1. (1)Se aprobă închirierea prin licitatie publică a terenului ”platformă 
gunoi sat Manasia” în suprafată de 6000 mp., Tarla 18,57, Parcela 827,2138, nr. 

cadastral 21016,  CF. 21016, aparținând domeniului privat al comunei Cernătesti, 
jud. Buzau. 
(2) Valoarea de inventar al bunului care face obiectul închirierii este de 6700 lei și 

a fost determinată prin raportul de evaluare întocmit de SC Evalcons Contabilitate 
SRL, conform stadardelor ANEVAR. 
(2) Scopul închirierii este acela de valorificare a imobilului, evitarea degradării 

acestuia si atragerea la bugetul local de fonduri suplimentare.  
(3) Exploatarea terenului va avea ca destinatie depozitarea de materiale de 

constructii, agregate, material lemnos precum si amenajarea unei parcări pentru 
utilaje. 
(4)  Organizarea si desfasurarea licitatiei se face cu respectarea OG 57/2019 

privind Codul administrativ.  
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Art.2. (1)Durata închirierii suprafetei de teren prevazuta la art. 1 din 

prezenta hotărâre, este de  25 ani.  

(2)Contractul de închiriere poate fi prelungit cu aprobarea Consiliului Local 
Cernătesti 

Art.3. (1) Se stabileste prețul minim de pornire al licitației în sumă de 273 

lei/an, pentru închirierea terenului de la art. 1 al prezentei hotărâri. 
(2) Sumele încasate din închirierea terenului descris la art. 1 din prezenta hotărâre  

vor constitui venit la bugetul local al comunei Cernătesti.  
Art.4. Pretul pentru obtinerea documentatiei de licitatie se stabileste in 

cuantum de 273 lei 

Art.5. Garantia de participare la licitatie este de 546 lei. 
Art.6. Reprezentarea grafica a terenului este evidentiată în documentatia  

cadastrală întocmita de Ing. Daniel Mihai Lupu, conform anexei 1 parte intergrata 

la prezenata hotărâre. 
Art.7. Se aproba documentatia de atribuire, caietul de sarcini, fisa de date, 

contractul cadru, formularele necesare participarii la licitatie,  conform anexei nr. 
2 la prezenta hotărâre. 

Art.8. (1)Se numeste comisia de evaluare în urmatoarea componenta: 

- Stanilă Sebastian Valentin – Viceprimar – presedintele comisie de 
evaluare;  

- Tudorancea Florin - Consilier local - membru; 
- Balan Ion - Consilier local - membru; 
- Grigore Alexandru - Consilier local - membru; 

- Simion Grigore - Consilier local - membru - Secretar de comisie. 
(2) Se numesc membrii supleanti ai comisiei de evaluare în urmatoarea 
componenta: 

- Scîntei Radu– Consilier local - presedintele comisie de evaluare;  
- Gogu Emilian - Consilier local - membru; 

- Costea Eugenia - Consilier local - membru; 
- Dumitru Marian - Consilier local - membru; 
- Stoica Florin - Consilier local- membru - Secretar de comisie. 

Art.9. (1) Închirierea terenului se realizează prin procedura de licitatie  
publică, detaliata în documentatia de atribuire.  

(2)Criteriul de atribuire al contractului de închiriere este ”cel mai mare nivel al 
chiriei” exprimat în lei/an. 
(3) Chiriasul nu are voie de a subînchiria  sau cesiona, total sau partial contractul 

de închiriere. 
 Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează 

Primarul comunei Cernătesti. 
Art.11. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se 

comunică Primarului comunei Cernătești, precum și Instituției Prefectului – județul 

Buzău în vederea exercității controlului cu privire la legalitate. 
 

    Președinte  de ședință,                   Contrasemnează pentru legalitate, 

            Consilier                                 Secretar general al comunei 

        Dumitru Marian                               Dumitrascu Doru-Vasile 

 
 

Nr. 33/25.06.2020         

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Cernătesti, județul 
Buzău în ședința ordinară din  25 Iunie 2020, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1) 
coroborat cu alin.(3) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un 
număr de 13  voturi pentru:-voturi  împotrivă;-abțineri  din numărul  total  de 13  
consilieri  locali în funcție și 13 consilieri prezenți  la sedință.  


