
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL  LOCAL AL 
COMUNEI   VINTILĂ  VODĂ 

 
 

H O T Ă R Â  R E 
privind  aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie 
decât locuinţă şi a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al comunei 

Vintilă Vodă, judeţul Buzău 
 

 
            Consiliul local al comunei Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, intrunit în şedinţă ordinară; 
 
  Având  în vedere : 
 - expunere de  motive a primarului comunei Vintilă Vodă,judeţul Buzău, înregistrată  
sub nr.3319/27.06.2019 ; 
 -raportul inspectorului de specialitate din cadrul compartimentului de contabilitate, 
impozite şi taxe locale, înregistrat   sub nr.3320/27.06.2019; 
 -rapoartele de  avizare  ale  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
Comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău; 
 - prevederile Cap.V-,, Contractul de locaţiune” din Codul civil – republicat, aprobat 
prin Legea nr.287/2009; 
 -prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi lit.c), alin.(4) lit.c) şi alin.(5) lit.a) şi b) din 
Legea nr.215/2001, privind  administraţia  publică locală,  republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
          - prevederile art. 28 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
  În temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 
privind  administraţia publică   locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E ; 
 

Art.1. Se aprobă tarifele de bază lunare pe metru pătrat pentru închirierea spaţiilor 
cu altă destinaţie decât locuinţă şi a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al 
comunei Vintilă Vodă, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Tarifele de bază pe metru pătrat prevăzute în anexa nr.1, vor fi folosite şi ca 
tarife de pornire pentru scoaterea la licitaţie publică privind închirierea spaţiilor cu altă 
destinaţie decît locuinţă şi a terenurilor apaţinând domeniului public şi privat al comunei 
Vintilă Vodă. 

Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţie contrară se 
abrogă. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
compartimentul financiar contabil, impozite şi taxe locale . 

 Art.5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei  Prefectului  -
Judeţul Buzău, instituţiilor   şi persoanelor interesate. 
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          Vintilă Vodă, 27 IUNIE 2019  
 
           Preşedinte  de şedinţă,                                          Contrasemnează  
                                                                                      Secretarul comunei , 
      Consilier, LICA ELENA MONICA                                 LUNGU MIHAELA   
 
 
            
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău  în şedinţa 
ordinară din data de 27.06.2019, cu respectarea  prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată cu modificările  şi completările ulterioare  cu :10  voturi pentru; -voturi  
împotrivă; -abţineri , din  numărul total  de  11  consilieri  în  funcţie  şi  10  consilieri  locali prezenţi.                            


