ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE
privind constituirea unei Comisii speciale de analiză și verificare
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
nr. 100/CLM/18.03.2019, prin care se propune constituirea de către Consiliul
Local a unei Comisii speciale de analiză și verificare;
- raportul de specialitate al Serviciului Evidenţă - Administrare Patrimoniu
şi Licitaţii înregistrat sub nr. 32.304/18.03.2019;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
-art. 29 din OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (1) și alin. (5), art. 54, alin. (7) 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.- Se aprobă organizarea de către Consiliul Local al municipiului
Buzău a unei Comisii speciale de analiză și verificare.
Art.2.- Componența comisiei prevăzute la art. 1 este următoarea:
Membri titulari:
1) Constantin Ionescu, consilier local - președinte;
2) Ionuţ Sorin Apostu, consilier local
3) Vasile Murguleț, consilier local;
4) Hudițoiu Bogdan Florin, consilier local;
5) Gheorghe Vasile, consilier local.
Membri supleanţi:
1) Ion Barbu, consilier local;
2) Viorel Ion, consilier local;
3) Maria Ionescu, consilier local.

Pentru buna desfăşurare a activităţii, secretariatul comisiei va fi asigurat
de Serviciul Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii şi Serviciul Juridic.
Art.3.– Obiectivul activității comisiei îl constituie analiza și verificarea
contractelor încheiate de operatorii economici din Parcul Crâng.
Art.4.– Comisia constituită prin prezenta hotărâre va prezenta Consiliului
local, până la data de 01.09.2019, raportul întocmit în urma analizei și
verificărilor efectuate.
Art.5.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă Administrare Patrimoniu şi Licitaţii şi Serviciului Juridic, precum şi Comisia
prevăzută la art. 2, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE ŞEDINTEI,
consilier Viorel Ion

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU,
Eduard Pistol

Buzău, 27 martie 2019
Nr. 63

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa
din data de 27 martie 2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) și (5) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 20 voturi
pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20
consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIULUI BUZĂU
- PRIMAR Nr. 100/CLM/18.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind constituirea unei Comisii
speciale de analiză și verificare
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (5), lit. a) şi b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, consiliul local hotărăşte darea în administrare,
concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului,
precum şi vânzarea, concesionarea, sau închirierea bunurilor proprietate privată
a municipiului.
Prin adresa nr. 36.732/05.12.2018 un grup de consilieri locali ai Partidului
Naţional Liberal au solicitat rediscutarea contractelor de concesiune din Parcul
Crâng, solicitând chiar și în plenul deliberativului constituirea unei comisii care
să efectueze o astfel de verificare.
OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare, prevede
la art. 29:
(1) Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi
verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.
(2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele şi
tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local.
(3) Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul
stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate.
Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii
în domeniul supus analizei sau verificării.
Având în vedere că potrivit art. 54, alin. 7 din Legea nr. 215/2001,
republicată, consiliile locale pot organiza, la inițiativa primarului, comisii speciale
de analiză și verificare, prin prezentul proiect vin în întâmpinarea solicitării
consilierilor PNL, propunând constituirea unei astfel de comisii, formată din
consilieri locali, în următoarea componenţă:
Membri titulari:
1) Constantin Ionescu, consilier local - președinte;
2) Ionuţ Sorin Apostu, consilier local;
3) Vasile Murguleț, consilier local;
4) Hudițoiu Bogdan Florin, consilier local;
5) Gheorghe Vasile, consilier local.

Membri supleanţi:
1) Ion Barbu, consilier local;
2) Viorel Ion, consilier local;
3) Maria Ionescu, consilier local.
Pentru buna desfăşurare a activităţii, secretariatul comisiei va fi asigurat
de Serviciul Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii şi Serviciul Juridic.
Obiectivul activității comisiei îl constituie analiza și verificarea contractelor
încheiate de operatorii economici din Parcul Crâng.
Comisia constituită prin prezenta hotărâre va prezenta Consiliului local,
până la data de 01.09.2019, raportul întocmit în urma analizei și verificărilor
efectuate.
Modul de lucru va fi stabilit de președintele comisiei.
În acest scop a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea
de a fi adoptat în forma redactată.

P R I M A R,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- Serviciul Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi LicitaţiiNr. 32.304/18.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind constituirea unei Comisii
speciale de analiză și verificare

Prin adresa nr. 36.732/05.12.2018 un grup de consilieri locali ai Partidului
Naţional Liberal au solicitat rediscutarea contractelor de concesiune din Parcul
Crâng.
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (5), lit. a) şi b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, consiliul local hotărăşte darea în administrare,
concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului,
precum şi vânzarea, concesionarea, sau închirierea bunurilor proprietate privată
a municipiului.
În vederea analizării contractelor de concesiune, atât din Parcul Crâng cât
şi din alte locatii ale municipiului, precum şi negocierea unor prevederi din
contractele de concesiune sau de asociere în participaţiune încheiate de
municipiul Buzău propunem constituirea unei comisii formată din consilieri
locali. Pentru buna desfăşurare a activităţii secretariatul comisiei va fi asigurat
de Serviciul Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii şi Serviciul Juridic.
În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi
introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.
ŞEF SERVICIU,
Emilia – Izabela Lungu

