
 
                                                   ROMANIA 
                                             JUDETUL BUZAU 
                                          MUNICIPIUL BUZAU 
                                           -CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T A R A R E 
privind aprobarea încetării contractului de cooperare  

nr. 20.176/17.10.2008 perfectat între municipiul Buzău şi   
Societatea Comercială "Elcar Gid" S.R.L. Buzău 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
169/CLM/2016, prin care se propune încetarea contractului de cooperare nr. 
20.176/17.10.2008 perfectat între municipiul Buzău şi  Societatea Comercială " 
Elcar Gid " S.R.L. Buzău în vederea construirii şi montării de către societatea 
comercială a unor panouri de protecţie şi direcţionare – fluidizare a circulaţiei 
pietonale şi rutiere pe segmentele unor străzi şi trotuare din municipiul Buzău; 

- raportul de specialitate al   Serviciului Evidenţă-Administrare Patrimoniu şi 
Licitaţii, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor 
de publicitate; 

- prevederile Legii nr. 21/1996 legea concurenţei; 
 - prevederile art. 17 din contractul de cooperare nr. 20.176/17.10.2008. 
         In temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. e) şi alin. (7), lit. a), alin.(9) art. 45, alin. 
(2), lit. f) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H O T A R A S T E : 
 
 

Art.1.- Se aprobă încetarea, cu data de 01 septembrie 2016, a  contractului 
de cooperare nr. 20.176/17.10.2008 perfectat între municipiul Buzău şi  Societatea 
Comercială "Elcar Gid" S.R.L. Buzău, cu sediul social în municipiul Buzău, strada 
Transilvaniei nr. 510, în vederea construirii şi montării de către societatea 
comercială a unor panouri de protecţie şi direcţionare – fluidizare a circulaţiei 
pietonale şi rutiere pe segmentele unor străzi şi trotuare din municipiul Buzău. 
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Art.2.- Se împuterniceşte Primarul municipiului Buzău să îndeplinească 

formalităţile de notificare şi încetare a contractului. 
Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă - 

Administrare Patrimoniu şi Licitaţii şi Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ, 
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTELE  SEDINŢEI, 
consilier Iulian - Sorin Lazăr         

 
 
 
 
 
 

                                                                  
 CONTRASEMNEAZA: 

        SEF SERVICIU 
                                                                          CU ATRIBUTII DELEGATE DE 

                                                                      SECRETAR, 
                                                                         Roxelana Radu 

 

 
 
 
 
 
Buzău, 15 iulie 2016     
Nr. 119 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
sedinţa din data de 15 iulie  2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1), din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un 
număr de 23 voturi pentru, - abţineri, şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 
consilieri în funcţie şi  23 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 


