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CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
                                                                                              

           HOTARAREA Nr. 21 
privind închirierea directă a unei suprafețe de teren proprietatea privată a 

comunei Ziduri, aferentă activelor firmei CONSUMCOOP – MARIA – 
SOCIETATE COOPERATIVĂ, cu sediul social în comuna Ziduri, satul Ziduri, 

județul Buzău 
 

 Consiliul Local  Ziduri, 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului înregistrată sub nr. 
3245/28.04.2022; 

- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 
3246/28.04.2022; 

- prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea 
cooperației; 

- prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul 
juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile art. 362 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
- Hotărârea Consiliului local Ziduri nr.9/2002, privind stabilirea și 

însușirea bunurilor ce aparțin domeniului privat al comunei Ziduri; 
- Extras de Carte Funciară pentru informare C.F. nr. 24069 Ziduri; 
- avizul  comisiei de specialitate nr.107/11.05.2022 . 

          În temeiul dispozițiilor art. 129, art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. 
(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art. 1. Aprobă închirierea directă a suprafeței de 1.538 m.p. teren 
proprietatea privată a comunei, firmei CONSUMCOOP – MARIA – 
SOCIETATE COOPERATIVĂ, cu sediul social în comuna Ziduri, satul Ziduri, 
str. Școlii nr. 52,  județul Buzău. Această suprafață de teren este aferent 
activelor firmei CONSUMCOOP – MARIA – SOCIETATE COOPERATIVĂ. 
         Art.2. Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 5 (cinci) 
ani, cu drept de prelungire. Chiria va fi calculată la tariful stabilit prin 
Hotărârea Consiliului local Ziduri nr. 4/09.02.2022. 

     Art. 3. Se împuternicește primarul comunei să semneze contractul de 
închiriere. 
     Art. 4. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţa publică 
şi va comunica prezenta hotărâre, persoanelor și autorităţilor interesate. 

 
 

     Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 



          Jantia Alexandru                                    Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 11.05.2022, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 8 voturi pentru,  1 abţineri şi 3 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 12 prezenţi 
la şedinţă. 
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