
             
              

         ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
                                             - CONSILIUL LOCAL - 
 

H O T Ă R Â R E  
privind modificarea art. 1 și art. 2 din Hotărârea nr. 176/2016 a Consiliului Local 

al Municipiului Buzău pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială 
“Soufflet Malt” România S.A. Buzău a terenului proprietate privată a 

municipiului, aferent construcţiei "Corp administrativ", situat în municipiul 
Buzău, Tarlaua 37, Parcela 682, Lot 2 

 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

extraordinară; 
 Având în vedere: 
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub  
nr. 274/CLM/2016, prin  care  se  propune  modificarea art. 1 și art. 2 din 
Hotărârea nr. 176/2016 pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială 
“Soufflet Malt” România S.A. Buzău a terenului proprietate privată a 
municipiului, aferent construcţiei "Corp administrativ", situat în municipiul 
Buzău, Tarlaua 37, Parcela 682, Lot 2;   
 - raportul de specialitate al Serviciului Evidenţă - Administrare Patrimoniu 
şi Licitaţii, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 
 - prevederile art. 1.650 şi urm. din Codul civil. 
 In temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. b), art. 45, alin. (3), art. 
115, alin. (1), lit. b) şi art. 123, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art. I – Articolul 1 din Hotărârea nr. 176/2016 a Consiliului Local al 
Municipiului pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială “Soufflet 
Malt ”România S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului, aferent 
construcţiei "Corp administrativ", situat în municipiul Buzău, Tarlaua 37, 
Parcela 682, Lot 2, se modifică după cum urmează şi va avea următorul 
cuprins: 

Art.1- “Se aprobă vânzarea prin negociere directă cu Societatea 
Comercială „Soufflet Malt România” S.A. Buzău, cu sediul social în municipiul 
Buzău, D.N. 2B, Km9+900m, a terenului proprietate privată a municipiului, în 
suprafaţă de 1.086,00 m.p. situat în municipiul Buzău, Tarlaua 37, Parcela 682, 
Lot 2, teren aferent construcţiei "Corp administrativ", executată în baza 
autorizaţiei de construire nr. 227 din data de 21 iulie 2008, eliberată de primarul 
municipiului Buzău. “ 

Art.II.- Articolul 2 din Hotărârea nr.176/2016 a Consiliului Local al 
Municipiului pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială “Soufflet 
Malt” România S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului, aferent 
construcţiei "Corp administrativ", situat în municipiul Buzău, Tarlaua 37, parcela 



 
-2- 

 
 682, Lot 2, se modifică după cum urmează şi va avea următorul cuprins: 

„ Art.2.- Vânzarea terenului în suprafaţă de 1.086,00 m.p. se face cu 
preţul  de 7.624,00 euro, plătibil în lei la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a 
României din ziua efectuării plăţii, preţ stabilit de evaluatorul autorizat ANEVAR 
Venera Cojocaru. ”                                  
      Art.III. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă - 
Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, Serviciului Juridic şi Contencios 
Administrativ şi Direcţiei Economice a Primăriei Municipiului Buzău, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  
 

 
 

PREȘEDINTELE  ȘEDINȚEI, 
consilier Constantin Florescu 

        
 
 

                                                                
                                                                       
                                                                
                                                                  
                                                                                CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                               INSPECTOR CU ATRIBUŢII  
                                                                               DELEGATE DE SECRETAR, 
                                                                                          George Sava                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 18 octombrie 2016   
Nr. 196 
 
 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de 18 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi 
pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 
consilieri prezenţi la şedinţă. 

             
           


