
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 

PRIMAR 
 
 

HOTĂRÂRE 
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 : 

 Raportul de aprobare al Primarului Comunei Naeni, dl. Petrini Petre 
BURDUCEA, prin care se propune concesionarea prin licitaţie publică 
deschisă a terenului neproductiv aparţinând domeniului public al comuna 
Naeni în suprafaţă de 10,00 ha, situat în extravilanul  localității Naeni, 
Comuna Naeni,  având categoria de folosință cariera; 

 Văzând raportul Compartimentului Contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Naeni, precum şi avizele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local; 

 în conformitate cu art. 129, alin (2), lit. (c) coroborat cu art. 129, alin. (6) Iit. 
b) din O.U.G. nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, art. 
13-22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 
861, alin(3) şi art 871-873 din Codul Civil, 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), art. 196 
alin.(1) lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. l. - Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului 
aparţinând domeniului public al comuna Naeni în suprafaţă de 10,00 ha situat în 



extravilanul  localității Naeni, Comuna Naeni,  având categoria de folosință cariera, in 
vederea exploatarii de agregate şi a înfiinţării unei amenajari de exploatare calcar 
industrial si de constructie 

 
Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi documentaţia de 

atribuire privid concesionarea, prin licitaţie publică, a imobilului mai sus menţionat, 
conform Anexelor nr.1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.3. Durata concesiunii este de 49 ani, cu posibilitatea prelungirii. 
 
Art.4. Redevenţa anuală de la care pleacă licitaţia publică de concesionare este de 

1200 lei / ha/ an la nivelul anului 2021.  
 
Art.6. Primarul Comunei Naeni, prin comparimentele de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art. 7  -Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică şi va transmite 

instituţiilor interesate prevederile prezentei hotărâri. 
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  PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                APOSTOL MARIAN 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 
Jr. MIHĂILĂ DANIEL 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 11 voturi pentru, 0 abţineri și 0 voturi 
împotrivă, din numărul total de 11 consilieri în funcţie și 11 consilieri prezenţi la ședinţă. 

 


