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           HOTARAREA Nr. 8 
privind actualizarea cu rata inflaţiei a nivelului redevenței pentru 
concesionarea terenurilor și a chiriei pentru închirierea imobilelor 

proprietatea Comunei Ziduri 
 

Consiliul Local al comunei Ziduri, judeţul Buzău; 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrată sub nr. 
1026/17.02.2021 ; 
- raportul compartimentului de resort  înregistrat sub nr. 1027/17.02.2021; 
- avizul comisiei de specialitate nr. 34/2021; 
Potrivit prevederilor: 
-  art. 5 alin. 1 lit. a din Legea nr. 273/2006 privind finanaţele publice 
locale; 
-  art. 306 alin. (3) și art. 333 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
- clauzele contractuale cuprinse in contractele de concesiune şi închiriere 
încheiate ce către Comuna Ziduri, care prevăd că anual în luna ianuarie, 
chiria, redevenţa, se actualizează cu rata inflaţiei înregistrată la sfârsitul 
anului anterior; 
-  adresa  DJS Buzău nr. f.n./15.02.2021  . 
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică: 
În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit.a) și art. 196 alin. (1) lit.a) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă actualizarea cu rata inflaţiei a nivelului chiriei, pentru 
închirierea  imobilelor proprietatea Comunei Ziduri, potrivit anexei nr. I la 
prezenta hotărâre; 
Art.2. Se aprobă actualizarea cu rata inflaţiei a nivelului redevenței, pentru 
concesionarea terenurilor proprietatea Comunei Ziduri, potrivit anexei nr. 2 
la prezenta hotărâre. 
Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2021. 
Art. 4. Ordonatorul principal de credite şi compartimentul economic vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va 
aduce la cunoştinţa publică şi o va comunica instituţiilor şi autorităţilor 
interesate. 
 
      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
          Nedelcu Nicolaie                                    Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 25.02.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 
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