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H O T Ă R Â R E 
pentru închirierea spaţiului situat pe b.dul Unirii, cartier micro 3, blocul E1, 

parter, pentru sediul Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor 
 Filiala 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. 253 /CLM/2017 pentru închirierea spaţiului situat pe b.dul Unirii, 
cartier micro 3, blocul E1, parter, pentru sediul Partidului Alianţa Liberalilor 
şi Democraţilor Filiala Buzău; 
 - cererea Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Filiala Buzău  
înregistrată cu nr. 20.763/2016; 
 - raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu nr. 
13.487 / 2017; 

- avizul Comisiei pentru administraţia publică, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare 
a Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
 - prevederile ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind 
protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de 
locuinţe cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art. 26 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată;  
         - prevederile art. 1.777 şi următoarele din codul civil. 
         În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b şi art. 45, alin. (3) 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 închirierea spaţiului, domeniu privat al municipiului 
Buzău, situat pe b.dul Unirii, cartier micro 3, blocul E1 parter, pentru sediu, 
Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Filiala Buzău, pe o perioadă de 
5 ani, cu posibilitate de prelungire. 



Spaţiul cu suprafaţa construită  96,10 m.p., suprafaţa utilă 78,82 m.p., 
teren indiviz şi aferent în suprafaţă de 8,74 m.p., este identificat conform 
releveului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.- Pentru suprafaţa utilă de 78,82 m.p. a spaţiului se va plăti o 
chirie de 236,46 lei pe lună, la tariful lunar de 3 lei / m.p. conform anexei la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 276 /2016 privind tarifele de bază pe metru 
pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât 
cea de locunţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a 
municipiului Buzău şi în administrarea Consiliul Local al Municipiului 
Buzău.  

Art.3. Beneficiarul închirierii nu are dreptul să schimbe destinaţia sau 
să subînchirieze spaţiul atribuit şi va suporta toate cheltuielile pentru 
întreţinere şi eventualele lucrări de amenajare.  

Art.4.- Serviciul Administrare şi Verificare Fond Locativ va încheia 
Contractul de închiriere şi procesul verbal de predare-primire a spaţiului în 
termen de 30 de zile de la adoptarea hotărîrii. 
 Art.5.- Se mandatează primarul municipiului Buzău, în calitate de 
reprezentant al statului în teritoriu, să semneze contractul de închiriere 
pentru locuinţa menţionată în prezenta hotărâre. 
 Art.6.- Primarul municipiului Buzău, prin Serviciul Administrare şi 
Verificare Fond Locativ, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

consilier Daniel Lambru 

       

                                                      

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 

                                                                                               Roxelana Radu  

                        

Buzău, 26 mai 2017   
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 

Buzău în şedinţa din data de 26 mai  2017, cu respectarea prevederilor  art. 

45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată şi actualizată, cu un număr de 15 voturi pentru,  -- abţineri şi -- 

voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 17 consilieri 

prezenţi la şedinţă.  



 


