
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA ZARNESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

Proiect de H otarare  
 

Privind  modificarea caietului de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 

36/26.07.2016, referitoare la inchirierea  Caminului Cultural Vadu-Soresti 
si a terenul aferent  acestuia  

    
Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau; 
    

    Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub nr. 1114/2019;  

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei com.  

Zarnesti inreg. sub nr. 1115/2019;   

- Hotararea Consiliului Local nr. 36/26.07.2016 privind inchirierea prin licitatie  

publica a Caminului Cultural Vadu-Soresti; 

- H.C.L. nr.5/2019  privind impozitele si taxele locale pentru anul 2019; 

- prevederile art. 555-562 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu  

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.14,15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate  

publica cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.36 alin. 5 lit.a) si art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind  

administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 

   In temeiul art 35 alin(1), art.45(1), art 81alin(2) lit.a) din Legea administraţiei 

publice locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

H O T A R Ă Ş T E : 
 

     Art.1.(1) Modifica Anexa 1 la H.C.L. nr.36/2016 referitoare la inchirierea  
Caminului Cultural Vadu-Soresti si a terenul aferent  acestuia, in forma si 
continutul Anexei 1 A care face  parte integranta din prezenta hotarare. 

   (2) Modifica documentatia de atribuire, in forma si continutul Anexei 1B care 
face  parte integranta din prezenta hotarare. 

   (3) Celelalte articole ale H.C.L. 36/2016, raman neschimbate. 



    Art.2. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va transmite  

autorităţilor interesate prezenta hotărâre. 
                                                 Initiator, 

                                                  Primar, 
                                           Lazar   Alexandru  
                                                                                                 Avizat, 

                                                                                               Secretar, 
                                                                                Baltateanu  Argentina 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

R O M Â N I A 



JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA ZARNESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 

Proiect de H otarare  
 

Privind  modificarea si completarea  Anexei 4 a H.C.L. nr. 5/2019 privind 
impozitele si taxele locale pentru anul 2019  

    
    Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau; 

   Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub nr.   

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei com.  

Zarnesti inreg. sub nr.;   

- Prevederile Legii nr. 227/2015, prvind Codul Fiscal, cu modificarile si  

completarile ulterioare, ale H.C.L.nr. 5/2019  Zarnesti  privind stabilirea 

impozitelor si taxelor locale pe anul 2019, respectiv ale art. 7 alin 13, din legea 

nr. 52/2003, privind transparenta decizionala, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

     In temeiul  prevederilor art. 36 alin.2 lit.b), coroborat cu alin 4 lit.c), respectiv  

art.45 (2),lit.a) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T A R Ă Ş T E : 

     Art.1.(1) Modifica Anexa 4 la H.C.L. nr.5/2019 privind impozitele si taxele 
locale pentru anul 2019 in continutul Anexei care face  parte integranta din 

prezenta hotarare. 
      (2) Celelalte articole ale H.C.L. 36/2016, raman neschimbate. 
    Art.2. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va transmite  

autorităţilor interesate prezenta hotărâre. 
                                                 Initiator, 
                                                  Primar, 

                                           Lazar   Alexandru  
                                                                                                 Avizat, 

                                                                                               Secretar, 
                                                                                Baltateanu  Argentina 

 

 
 

 
 


