
           ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAILESTI 
 

HOTARARE  
privind aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea 

achiziționării imobilului situat în sat Satu Nou, strada Bisericii nr. 4, 
comuna Mihăilești, județul Buzău 

 
 

Consiliul local al comunei Mihailesti,  judetul Buzau 
Avand in vedere: 
¾ referatul de aprobare al primarului comunei inregistrat sub nr. 5861 din 

30.09.2022; 
¾ raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5946 din 04.10.2022, 
¾ avizul consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mihailesti. 
¾ prevederile art. 29 alin 1 lit a din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice  
¾ prevederile 129 alin 2 lit b, alin 4 lit a şi alin 14 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 
¾ prevederile art. 863 lit a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. 
¾ prevederile art. 46 alin 2 lit a din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale 
În temeiul art 196 alin 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind codul administrativ 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1 Se aprobă constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului 
teren şi construcţii situat în sat Satu Nou, strada Bisericii nr. 4, comuna Mihăilești, județul 
Buzău cu următoarea componenţă: 

Preşedinte: Moraru Florinel – viceprimarul comunei 
Membrii:     Hurlup Gabriel - Nicolae – administrator public 

   Nedelcu Lucian - George – consilier achizitii publice 
Art.2 Comisia de negociere va negocia pretul de cumparare având ca plafon maxim 

suma stabilită prin Raportul de evaluare intocmit de catre un evaluator autorizat ANEVAR. 
Art.3 Comisia de negociere constituită potrivit art.1 din prezenta hotărâre, va înainta 

către Consiliul Local Mihăileşti un raport final cu privire la negocierile efectuate în vederea 
însuşirii de către acesta prin hotărâre. 

Art.4 Secretarul comunei Mihailesti va comunica prezenta hotarare autoritatilor,  
persoanelor fizice si juridice interesate. 

 
Preşedinte de sedinţă, 

Stelian GEORGESCU 
Contrasemnează, 

 Secretar general al comunei 
                                          Violeta – Adelina TUDOSE 

Mihăileşti  
25.11.2022 
Nr.78 

 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta ordinara din data de 

25.11.2022 cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu un număr de 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri din numărul total de 10 
consilieri in funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă.  
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