
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA SCRIOAȘTEA 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

privind : modificarea și completarea H.C.L. nr.27 / 24.05.2021 privind închirierea prin  

   licitaţie publică a unui spațiu dintr-un imobil aparţinând domeniului public de  

   interes local al Comunei Scrioaștea, situat în satul Scrioaștea, str.Principală, nr. 96. 

 

Consiliul Local al comunei Scrioaștea, întrunit în ședință ordinară în data de 

24.05.2021, 

Având în vedere :  

 

- referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 4113 / 22.06.2021; 

- raportul de specialitate al compartimentului de resort înregistrat sub nr. 4115 / 22. 

06.2021; 

- prevederile H.C.L. nr. 21 / 23.04.2001 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Comunei Scrioaștea, Județul Teleorman, 

- H.C.L. nr.27 / 24.05.2021 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu 

dintr-un imobil aparţinând domeniului public de interes local al Comunei Scrioaștea, situat 

în satul Scrioaștea, str.Principală, nr. 96. 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Scrioaștea; 

 - prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 

- prevederile art. 129 alin. (2), lit. c), art 286, art. 333, art. 334, art. 346 şi art. 362 

alin. (3) din O.U.G nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al României, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Fiind îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E :  

 

 Art.I. – Se modifică și se completează H.C.L. nr.27 / 24.05.2021 privind închirierea 

prin licitaţie publică a unui spațiu dintr-un imobil aparţinând domeniului public de interes 

local al Comunei Scrioaștea, situat în satul Scrioaștea, str.Principală, nr. 96, prin introducerea 

după articolul 4, a unui nou articol, 41, cu următorul cuprins : 

”Se desemnează reprezentanții Consiliului Local și supleanții acestora în comisia de 

evaluare a ofertelor pentru licitația publică de închiriere a spațiului din imobilul aparţinând 

domeniului public de interes local al Comunei Scrioaștea, situat în satul Scrioaștea, 

str.Principală, nr. 96, după cum urmează :  

1.Dorlea Nicușor   - membru  

 1.1. Grosoiu Victor - Valentin  - membru supleant 



  2.Ștefan Victor    - membru  

 2.1.Coman Mariana    - membru supleant 

 Art.II. – Celelalte ale hotărârii rămân neschimbate. 

Art.III. Prin grija Secretarului general al comunei Scrioaștea, prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 

Comunei Scrioaștea, Compartimentului Achiziții Publice, Compartimentului Contabilitate, 

Impozite și Taxe, casierie pentru punere în aplicare și persoanelor interesate pentru luare la 

cunoștință. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Trușcă Nicolae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate,  

          Secretar general al U.A.T. Scrioaștea, 

             Elena CERNEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRIOAȘTEA 

Nr. 28 din 22.06.2021 


