
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  

aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.2186/28.04.2009, încheiat între 
comuna Rușețu și Întreprinderea Individuală Bardaș RD Ionel 

 
 
 

 Consiliul local a comunei Ruşeţu, judeţul Buzău: 
 Având în vedere: 
 - Referatul Primarului comunei Rușețu de prezentare și motivare a proiectului de 
hotărâre înregistrat la nr. 3821/05.08.2019; 

- Raportul Compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Ruşeţu, înregistrat la nr.3937/12.08.2019; 

- cererea înregistrată la nr.3751/31.07.2019 prin ÎI Bardaș Ionel solicită prelungirea, cu 
un an, a duratei contractului de închiriere înregistrat la nr.2186/28.04.2015; 

- prevederile art.2 din Contractul de închiriere nr.2186/28.04.2015; 
 - Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
 - prevederile art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
           
   În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. Se aprobă prelungirea cu un an calendaristic, a contractului de închiriere nr. 
.2186/28.04.2014, încheiat între comuna Rușețu și Întreprinderea Individuală Bardaș RD Ionel, 
având ca obiect închirierea unui teren în suprafață de 8,25 ha. teren arabil din izlazul comunal, 
proprietatea privată a comunei Rușețu. 

Art.2. Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 
Art.3. Primarul comunei răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate şi va fi fi 
adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Ruşeţu. 
 

																																																																																																																																																																											 
										Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa ordinară din 29 august 
2019, cu respectarea prevederilor art.39 din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri 
locali în funcţie şi 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă.  

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                CONTRASEMNEAZĂ : 
            Vasile Mocanu              SECRETARUL GENERAL AL U.A.T.,

                                                                                        Gabriel Dinu 
 
 
 
 
 
 
 
Ruşeţu, 29 august 2019 
Nr.22 

	
	
	


