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H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea concesionării prin atribuire  

directă a unor terenuri proprietate publică  
Societăţii Comerciale "Trans - Bus" S.A. Buzău  

 
 

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

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 226/CLM/2016, prin care se propune  aprobarea concesionării prin atribuire 
directă a trei terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, în suprafaţă 
totală de 18.965,68 m.p. Societăţii Comerciale "Trans - Bus" S.A. Buzău; 

- raportul de specialitate al Serviciului Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi 
Licitaţii, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 
 -  prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 22/2007;   
     - prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 168/2007;   
          În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. a), art. 45, alin. (3), art. 115, 
alin. (1), lit. b) şi art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- Începând cu data de 01 octombrie 2016 se aprobă concesionarea 
prin atribuire directă Societăţii Comerciale "Trans - Bus" S.A. Buzău a 
terenurilor proprietate publică a municipiului Buzău, în suprafaţă totală de 
18.965,68 m.p., după cum urmează: 

a) terenul situat în municipiul Buzău, şoseaua Pogonele nr. 5, în suprafaţă 
de 18.938,00 m.p.; 

 b) terenul situat în municipiul Buzău la intersecţia străzilor Stadionului şi 
Bazalt, în suprafaţă de 18,62 m.p.; 

c) terenul situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 425 în 
suprafaţă de 9,06 m.p.  

Terenurile prevăzute la alin. 1 din prezentul articol sunt identificate 
conform planurilor de situaţie nr. 1 - 3, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.2.- Concesionarea terenurilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre 

se face pentru o perioadă de 6 ani, cu posibilitate de prelungire în condiţiile 
prevăzute de lege, dar fără a depăşi data privatizării societăţii comerciale, 
precum şi cu plata unei redevenţe totale anuale de 14.506,80 euro, plătibilă în 
lei la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României din ziua efectuării plăţii.    

Pentru perioada 01 august 2016 (data expirării contractului de concesiune 
anterior) – 30 septembrie 2016, Societatea Comercială "Trans - Bus" S.A. va 
achita suma de 2.425,00 euro plătibilă în lei la cursul de referinţă al Băncii 
Naţionale a României din ziua efectuării plăţii, reprezentând despăgubiri 
datorate pentru lipsa de folosinţă prin deţinerea fără titlu legal a terenurilor. 

Cu data privatizării societăţii comerciale contractul de concesiune a 
terenurilor urmează a fi reziliat de drept. 
 Art.3.- Se mandatează primarul municipiului Buzău să perfecteze 
contractul de  concesiune în condiţiile prezentei hotărâri. 
         Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă şi 
Administrare Patrimoniu, Cadastru Urban şi Licitaţii, Biroului Juridic şi 
Contencios Administrativ, Direcţiei Economice şi Compartimentului Audit Public 
Intern, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5.- Secretarul municipiului Buzău va asigura transmiterea şi 
publicitatea prezentei hotărâri. 
 

 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

  consilier Constantin Florescu 
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                                                                                             SECRETAR, 
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Buzău, 29 septembrie 2016     
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de 29 septembrie 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3) 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.    


