
 
R O M A N I A 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

          PROIECT  
H O T A R A R  E 

privind organizarea unei licitații pentru închirierea unei suprafețe de teren în 
suprafață de 559 mp, în  scopul înființării unei spălătorii auto 

  
 
 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -referat de aprobare al primarului comunei, înregistrata sub nr. 93/06.04.2021; 
 -avizul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, inregistrat 
sub nr. 94/06.04.2021; 
 -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate 
al primarului inregistrat sub nr. 95/06.04.2021; 
 - C.F./nr. cadastral 22250; 
 - HCL nr. 9/2007 privind completarea Inventarului domeniului privat al comunei 
Săpoca, județul Buzău, aprobat prin HCL nr. 20/2003, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 -prevederile art. 310 alin.(1) și alin.(2) lit. a) și b), alin.(3) , art. 312 alin. (2 -4), alin. 
(6) și alin. (7), art 313, art. 314, art. 316, art. 319, art. 330, art.333- 336, art. 339-341, 
art. 347,372 alin.(1) și alin.(2) cu modificarile si completarile ulterioare. 

  In temeiul art. 196 alin. (1)  lit. ,,a.. si art. 139 alin.(2),   din O.U.G.nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 
 

H O T A R A S T E : 
 
 Art.1.-Alin.(1).Se aprobă organizarea unei licitații deschise cu oferte în plic 
închis pentru închirierea unei suprafețe de teren în suprafață de 559 mp, în  
scopul înființării unei spălătorii auto. 
  Alin.(2). Terenul prevăzut la alin. (1) face parte din domeniul privat al 
comunei, este situat în intravilanul satului Săpoca, comuna Săpoca, Cv. 45, P 
994, LOT 4, categoria curți construcții,  nr. cadastral 22250, și valoare de inventar 
de    21 521 lei. 
 Art.2.Se aprobă documentatia de atribuire conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3.Se aprobă ca durata închirierii să fie de ___ ani. 
Art. 4. Se aprobă ca prețul minim al închirierii, de la care va porni licitația 

să fie de  ____ lei/lună. 
Art. 5.-Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei 

hotarari, cu sprijinul compartimentelor de specialitate, iar secretarul general al 
comunei o va aduce la cunostinta publica si o va comunica persoanelor,  
autoritatilor și instituțiilor interesate. 
         

PRIMAR, 
MANEA LAURENȚIU IULIAN 

       AVIZAT, 
 Nr.  96                                                                          Secretar general UAT Săpoca,                                                                     
 SĂPOCA, 06 APRILIE 2021                                                    
                                                                                                   Maria Tania Barchizeanu 

 
 


