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MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 

 
H O T Ă R Â R E 

pentru revocarea Hotărârii nr. 16/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unor terenuri 
proprietate publică, situate în municipiul Buzău, pentru amplasare chioşuri 

difuzare presă     
  

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

ordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a viceprimarului cu atributii de primar al municipiului 
Buzău, înregistrată sub nr. 72/CLM/2016, prin care se propune revocarea 
Hotărârii nr. 16/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unor terenuri proprietate publică, 
situate în municipiul Buzău, pentru amplasare chioşuri difuzare presă;  
 - raportul Direcţiei Cadastru, Administrare Patrimoniu, Fond Locativ şi 
Transporturi Locale, precum şi nota din 04 martie 2016 a Serviciului Juridic şi 
Contencios Administrativ; 
 - sesizarea instituţiei Prefectului judeţului Buzău nr. 4.924 din 02 martie 
2016 privind adoptarea Hotărârii nr. 16/2016 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău cu nerespectarea dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.   
 În temeiul art. 36, alin. (9), art. 45, alin. (1) 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 Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1.- Cu data prezentei Hotărârea nr. 16/2016 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a 
unor terenuri proprietate publică, situate în municipiul Buzău, pentru amplasare 
chioşuri difuzare presă se revocă.   
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Art.2.- Viceprimarul cu atribuţii de primar al municipiului Buzău, prin 

intermediul Serviciului Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii şi 
Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ, Direcţiei Economice, precum şi 
comisia de licitaţie desemnată prin Hotărârea nr. 188/2008 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
      consilier Fănică Bârlă 

  
 
 
 
                                                     
 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                       SECRETARUL 

                                                      MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                       Ştefan Nedelcu 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Buzău, 31 martie 2016 
Nr. 57 
 
 
 
 
 
    
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 31 martie 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. 
(3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 20 voturi pentru, - abţineri şi  3 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 
 


