
 
 

R O M A N I A 

 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA COSTESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru un număr de 3 (trei) loturi - terenuri concesionate 

pentru construirea de locuințe in sat Spătaru, comuna Costești  
 
 

Avand in vedere: 
 Consiliul local al comunei Costesti, judetul Buzau; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Costești înregistrat cu numărul 2647/17.05.2021; 
- raportul de specialitate nr. 2648/17.05.2021 al inspectorului din cadrul Compartimentului Secretariat, Registru 
Agricol, Stare Civilă; 
-cererile unor persoane de a cumpăra terenurile aferente construcțiilor proprietatea acestora, construite de 
aceștia sau cumpărate; 
-în baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), art. 362 și art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
- prevederile HCL nr. 14/2014 prin care s-a aprobat vânzarea unor terenuri aferente construcțiilor, fiind 
necesară însușirea raportelor de evaluare a acestora în vederea stabilirii prețului de vânzare; 
-prevederile HCL nr. 32/2014 prin care s-a aprobat Regulamnetul privind vânzarea bunurilor imobile – terenuri 
proprietate privată a comunei Costești, concesionate pentru construirea de locuințe, spații comerciale și 
producție; 
- rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costești; 
-în temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, 

În temeiul art. 139, alin. (1), art. 197, alin. (1), (2) si (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art. 1. (1) Se însușesc Rapoartele de evaluare pentru un număr de 3 (trei) loturi concesionate, fiecare în 
suprafață de 1000 m.p., cuprinse în Anexa nr. 1, situate în domeniul privat al comunei Costești, județul Buzău, a 
căror vânzare  a fost aprobată prin Hotărârea Consiliul Local Costești nr. 32/2014. 

(2) Prețurile de vânzare ale terenurilor sunt cele stabilite conform rapoartelor de evaluare. 
(3) Plata prețului se va efectua în conformitate cu prevederile H.C.L nr. 32/2014. 
 
 



 
 

 Art. 2. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 

Costești, județul Buzău. 
Art. 4. Secretarul general al comunei va comunica celor in drept prezenta hotarare. 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Costești, în şedinţa ordinară 
din 28.05.2021 cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de  10   voturi pentru,   -  vot împotrivă,   1 abţinere, 
din numărul total de 13 consilieri  locali în funcţie şi  11  consilieri prezenţi la şedinţă.  
 
 
 
 
 
 


