
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 40/21.12.2020 privind 

concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului neproductiv 
aparţinând domeniului public al comunei Naeni în suprafaţă de 10,00 

ha, situat în extravilanul  localității Naeni, Comuna Naeni 
 
 

Consiliul local al comunei Năeni, 
Având în vedere : 

- referatul de aprobare al primarului comunei Naeni, inregistrat la nr. 
136/27.01.2021; 

- raportul secretarului general al comunei, inregistrat la nr. 137/27.01.2021; 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate inregistrat la nr. 138/27.01.2021; 
- prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata;   
în temeiul art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 49, alin. (1) şi art. 115, alin.(1), lit. b) 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. (1) Se modifica si se completeaza H.C.L nr. 40/21.12.2020 privind concesionarea 
prin licitaţie publică deschisă a terenului neproductiv aparţinând domeniului public al 
comunei Naeni în suprafaţă de 10,00 ha, situat în extravilanul  localității Naeni, Comuna 
Naeni, dupa cum urmeaza: 

 Preambulul hotararii se modifica si se completeaza astfel: 
- Se insereaza temeiul legal invocat, respectiv „prevederile art. 302-331 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ” 
(2) Toate celelalte prevederi ale hotararii raman valabile. 



 

Art.2.- Primarul comunei Naeni, prin intermediul compartimentului de specialitate 
al aparatului de specialitate al primarului, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
autorităţilor interesate si va publica pe site-ul www.primarianaeni.ro.  

 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

         APOSTOL MARIAN 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
JR. MIHĂILĂ DANIEL 

 
 

Nr. 3 
Năeni, 28 ianuarie2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Naeni, cu respectarea 
prevederilor art. 139, alin. (3), lit. i), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu un număr de 9 voturi pentru, 0 abţineri și 1 vot 
împotrivă, din numărul total de 11 consilieri în funcţie și 10 consilieri prezenţi la 

ședinţă. 

http://www.primarianaeni.ro/

