
ROMANIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCALFLORICA 
 

H O T Ă R Â R E 
privind realizarea unei asocieri in participatiune intre Consiliul Local Florica 
si un investitor selectat care sa asigure valorificarea unor terenuri din islazul 

comunal. 
Consiliul Local al Comunei Florica, judeţul Buzău, 

     Având în vedere: 
 

- expunerea de motive nr.6/05.01.2018 a Primarului comunei Florica, Ing. 
Zaharia Ion;  

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei 
Florica, inregistrat la nr.12/08.01.2018;  

- avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consilului local al 
comunei Florica; 

- prevederile art. 36 alin.(1) si alin (7) lit. a din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  

In temeiul art. 45, alin (1) si art. 115/ alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001, 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  

HOTARASTE: 
 

Art.1. (1)Se aproba  asocierea  in participatiune intre Consiliul Local Florica 
si un investitor selectat care sa asigure valorificarea unor terenuri din islazul 
comunal, fara a se schimba categoria de folosinta, conform legislatiei in vigoare. 

(2) Selectia de oferte va fi organizata in vederea desemnarii investitorului care 
sa asigure toare mijloacele si de operare necesare realizarii asocierii propuse. 

Art.2 Se imputerniceste domnul Zaharia Ion, primarul comunei Florica, 
judetul Buzau, pentru semnarea contractului cu investitorul selectat in urma 
ofertelor depuse 

ART. 3. De comunicarea prezentei persoanelor şi instituţiilor interesate 
răspunde secretarul unităţii administrative-teritoriale a comunei Florica, judeţul 
Buzău. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Consilier  

CRISTINESCU NICOLAE 
 

Nr.  6                                                                                                      Contrasemneaza  
Florica : 17.01.2018                                                                                 Secretar delegat,               
                                                                                                         Lupu Marcelica Adriana  
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din data 
de 17.01.2018, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 9 voturi pentru, - 
abţineri şi – voturi împotrivă, din numărul total de 9 consilieri în funcţie şi 9 consilieri prezenţi 
la şedinţă. 
  


