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Nr. 13 din 12.03.2021 

 

                                                                                                      PROIECT  

 

 HOTARARE 

Pentru  abrogarea HCL nr.51/26.11.2020 privind acordul Consiliului Local pentru 

preluarea in folosinta cu titlu gratuit de catre SC Marivet SRL Buzau a spatiului situat in 

incinta fostului sediu al CAP Saranga,comuna Pietroasele, judetul Buzau 

 

  Primarul  comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

 Avand in vedere: 

-referatul de aprobare initiat de Primarul comunei, inregistrata la nr.927/12.03.2021; 

-raportul compartimentului juridic si resurse umane, inregistrat la nr. 926/12.03.2021; 

- adresa Institutiei Prefectului cu nr.1853/12.02.2021, inregistrata la UAT Pietroasele la 

nr.605/15.02.2021; 

 

 

În temeiul prevederilor art. 196, ali.1) lit.a), si art. 197, alin. 1) si 4) din O.U.G. 57/2019-

Codul administrativ, modificat si completat, 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga  H.C.L. 

nr.51/26.11.2020 privind acordul Consiliului Local pentru preluarea in folosinta cu titlu 

gratuit de catre SC Marivet SRL Buzau a spatiului situat in incinta fostului sediu al CAP 

Saranga,comuna Pietroasele, judetul Buzau. 

Art. 2. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind  Codul Administrativ. 

 

                                                          

Initiator, 

Primar, 

Cornel Enache 

                                                                                                                                           Avizeaza  

                                                                                                                   Secretar general, 

                                                                                                                                     Matache Aurelia 
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NR. 927/12.03.2021 

 

Referatul de aprobare la proiectul de hotarare 

      pentru  abrogarea HCL nr.51/26.11.2020 privind acordul Consiliului 

Local pentru preluarea in folosinta cu titlu gratuit de catre SC Marivet 

SRL Buzau a spatiului situat in incinta fostului sediu al CAP 

Saranga,comuna Pietroasele, judetul Buzau 

 

 
 

Avand in vedere ca in urma verificarii legalitatii 

actelor administrative de catre Institutia Prefectului, 

judetul Buzau s-a constatat ca H.C.L.nr. 51/26.11.2020 

privind acordul Consiliului Local pentru preluarea in folosinta cu titlu 

gratuit de catre SC Marivet SRL Buzau a spatiului situat in incinta 

fostului sediu al CAP Saranga,comuna Pietroasele, judetul Buzau, a fost 

adoptata cu incalcarea prevederilor art.299, art.300 si art.362, alin.(2) 

din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, propun 

abrogarea Hotararii Consiliului Local mentionata mai sus. 

 

 

 

                                                                P r i m ar, 

              Cornel Enache 
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Nr.926/12.03.2021 

Raport 

 

la proiectul de hotarare pentru  abrogarea HCL nr.51/26.11.2020 

privind acordul Consiliului Local pentru preluarea in folosinta cu titlu 

gratuit de catre SC Marivet SRL Buzau a spatiului situat in incinta 

fostului sediu al CAP Saranga,comuna Pietroasele, judetul Buzau 

 

 

Subsemnata Badea Adriana, consilier juridic in cadrul 

compartimentului juridic si resurse umane, va aduc la cunostinta ca la 

adoptarea H.C.L.nr.51/26.11.2020 am considerat ca SC Marivet SRL Buzau 

este o societate care desfasoara activitate de utilitate publica, domeniul de 

activitate fiind medicina veterinara. 

In urma verificarii legalitatii actelor administrative de catre 

Institutia Prefectului, judetul Buzau s-a constatat ca H.C.L.nr. 

51/26.11.2020 privind acordul Consiliului Local pentru preluarea in 

folosinta cu titlu gratuit de catre SC Marivet SRL Buzau a spatiului situat in 

incinta fostului sediu al CAP Saranga,comuna Pietroasele, judetul Buzau, a 

fost adoptata cu incalcarea prevederilor art.299, art.300 si art.362, alin.(2) din 

O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

Avand in vedere adresa Institutiei Prefectului cu nr.1853/12.02.2021, 

inregistrata la UAT Pietroasele la nr.605/15.02.2021 prin care se solicita 

abrogarea hotararii mai sus mentionate,  rog a se initia un proiect de hotarare  

in acest sens. 

 

Compartiment juridic si R.U., 

___________________ 
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