
                    R O M Â N I A 

    JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI  

_______CONSILIUL LOCAL CANESTI_______ 

   

H O T Ă R Â R E    
pentru aprobarea in folosinţă gratuită şi incheierea unui contract de comodat 
pentru spaţiul din incinta cladirii „MICROBAZA SPORTIVA” , sat Căneşti , 

comuna Căneşti , Judeţul Buzău  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ; 
avand in vedere :  
 
 referatul de aprobare al primarului comunei la proiectul de hotarare  , 

inregistrat la nr. 1.986 din 28 septembrie  2021  ; 

 raportul de specialitate intocmit de catre compartimentul contabilitate , 
înregistrat la nr. 1.987 din 28 septembrie  2021  ;  

 raportele de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emise de Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Canesti , inregistrate la nr. 1.999/2.000/2.001 
din 29 septembrie 2021 anexate la hotărâre ; 

 adresa Inspectoratului de Politie Judeţean Buzău – Serviciul Logistic nr. 
350.111 din 06.septembrie 2021 ;  

 In conformitate cu :  prevederile art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Cartea 
europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi 
ratificată prin Legea nr. 199/1997 ; 

 prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica,republicata ;  

 prevederile art.5,alin.(1),lit.a) si art.28,alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind 
finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare ;  

 prevederile art.553,alin.(1) si alin.(4) din Legea nr.287/2009 privind Codul 
Civil,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ;  

 prevederile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modifcarile si 
completarile ulterioare ;  

 prevederile art. 92, alin (2), lit.b) , art. 129, alin. (2) , lit.c), alin.(6) lit.a) , art. 
297,alin.(1) şi art.362,alin.(1) si alin.(3) , din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 prevederile  art. 56 , art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 , alin. (2) 
din CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) ;  

   In temeiul prevederilor :  art. 129 , alin. (1) , alin. (2) , lit. ”b” , coroborat cu 
alin. (4), lit. „d”şi „f”, art. 139  alin. (1) , coroborat cu prevederile art. (197 – 200 cu 
referire la hotarari) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ .  

 

H O T A R A S T E : 

Art.1.  Se aproba darea in folosinta gratuita, pe perioada determinata , şi 
închirierea unui contract de comodat cu Inspectoratul de Politie Judetean Buzău , 
pentru un spaţiu situat in imobilul „MICROBAZĂ SPORTIVĂ” situată în sat 
Căneşti , comuna Căneşti , judeţul Buzău , cu elementele de identificare prevazute 

in ANEXA nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.  



Art.2.  Se aproba Contractul de comodat prevazut in ANEXA nr.2, care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

  

 Art.3.Se împuternicește primarul comunei  Căneşti , judeţul Buzău                     
dl. Marin Stoica, să semneze contractul de comodat şi actele adiţionale ulterioare 
care vor fi incheiate cu Inspectoratul de Politie Judetean Buzău. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică catre : 

- Institutia  Prefectului - judetul Buzău ; 
- Primarul comunei CĂNEŞTI ; 
- Inspectoratul de Politie Judetean Buzău – Serviciul logistic ;  
- Compartimentelor de specialitate interesate ; 
- cetateni , prin afisare ; 
- publică prin afişare - wwwcomunacanesti.ro ; 

 
 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA  , 
Consilier local , Genoveva PRUNĂ   

 
 

CONTRASEMNEAZA ,                 
Secretar General al U.A.T. 

            Vasile EPURAN 
Nr. 39.  
Canesti , Buzău , 30 septembrie 2021 ; 

„Aceast proiect de  hotărârea a fost adoptat de Consiliul local al comunei Canesti , judetul Buzau in sedinta 

din data de 30 septembrie 2021 , cu respectarea prevederilor art . 139 , alin. (2) , lit. ‘’b’’ şi art. 196 , alin. (1), 

lit. “a” , coroborat cu art. (197 – 200 cu referire la hotarari) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ cu  un numar de 8(opt)  voturi „pentru”, ”- „ abţineri” si „–„ impotriva din 

numarul  total de 9(nouă)  consilieri locali în funcţie , si  8(opt)  consilieri prezenti la sedinta „; 
Dact. E.V. Red. E.V. Ex. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.39/2021 

Nr. 

crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei responsabile 
să efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) 30/09/2021  

2 Comunicarea către primarul comunei2) 30/09/2021  

3 Comunicarea către prefectul județului3) 08/10/2021  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5
) 30/09/2021  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
4+5

) 08/10/2021  

6 Hotărârea devine obligatorie6
) sau produce efecte juridice

7
), după caz -  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1)
 art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”; 

2)
 art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 

3)
 art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile 

lucrătoare de la data adoptării…; 
4)
 art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.; 

5)
 art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. Cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la 

data comunicării oficiale către prefect.”; 
6)
 art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 

7)
 art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 

adresează.” 



A N E X A nr. 1

                       la Hotărârea Consiliului local Căneşti , comuna Căneşti , 
                                      judeţul Buzău nr. 39 din 30 septembrie 2021

L I S T A
cu elementele de identificare ale spatiului apartinand domeniului public de interes
local al comunei Căneşti , judeţul Buzău, propus a fi dat in folosinta gratuita, pe

termen limitat, catre Inspectoratul Judeţean de Poliţie Buzău  situat in 
sat Căneşti , comuna Căneşti , judeţul Buzău

Nr.
crt.

Adresa Imobil Suprafaţa
utilă
mp.

Durata de
dare in

folosinţă
gratuită

ani

Destinaţ
-ia

stabilită

Regimul
juridic

Valoarea
de

inventar
lei

1.
Sat Căneşti ,

comuna Căneşti ,
judeţul Buzău

40,00 5(cinci) Post
Poliţie

Domeniu
privat

220.000 

COMPARTIMENT CONTABILITATE , 
Lopată Florica – Monica 

  COMPARTIMENT ACHIZITII 
PUBLICE ŞI REGISTRU AGRICOL 
            Zotescu Neluţa

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Prună GENOVEVA


	H O T Ă R Â R E

