
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 57 
DIN 30.06.2021

Privind: Aprobarea Regulamentului privind achiziția de imobile de către Comuna 
Unirea, județul Brăila 

         Consiliul Local Unirea întrunit în sedință ordinară de lucru din data de 30.06.2021

Având în vedere
Raportul de aprobare al Primarului comunei Unirea;
Raportul de specialitate al Compartimentului de achiziții publice din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului nr. 2577/11.06.2021 privind aprobarea Regulamentului privind
achiziția de imobile de către Comuna Unirea, județul Brăila 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În baza art. 29 alin (1) lit. „a” din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, cele ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, 
cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile art. 557, art. 559, art. 859 alin. (2), art. 863 lit. „a” ale Legii 
nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „ b” și lit. „c”,  alin. (4) lit. 
„a” și art. 286 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul  art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. „a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. –Se aprobă Regulamentul privind achiziția de imobile de către Comuna Unirea, 
județul Brăila, conform Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei Unirea și  compartimentul financiar-contabil și compartimentul achiziții 
publice.

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunica  Instituţiei Prefectului judeţului Brăila în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, compartimentului achiziții publice  și se 
aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului general al comunei.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL
TOPCIU GEORGETA BADIU RODICA - ALINA


