
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 
 

HOTĂRÂRE 
privind  

rezilierea unui contract de închiriere 
 
 

 Consiliul local a comunei Ruşeţu, judeţul Buzău: 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a primarului comunei Ruşeţu înregistrată la nr. 
6326/21.12.2018; 

- Raportul Compartimentului de resosrt din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Ruşeţu, înregistrat la nr.6328/21.12.2018; 

- cererea înregistrată la nr.5821/26.11.2018 prin care S.C. SYLMED INVEST S.R.L. 
prin solicită rezilierea contractului de închiriere nr.6547/07.10.2015; 

- prevederile art.20 din Contractul de închiriere nr. 6547/07.10.2015; 
 - Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
 În temeiul art.10, art.36 alin.(5).lit.b, art.45, art.123 alin.(1) şi art.115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215 din 23 aprilie 2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 Se aprobă rezilierea, prin acordul părţilor, a contratului de închiriere 
nr.6547/07.10.2018 încheiat între Comuna Ruşeţu şi S.C. Sylmed invest S.R.L. cu sediul 
social în sat Miloşeşti, comuna Miloşeşti, str. Principală nr.80A, judeţul Ialomiţa, CUI 
32243040, înregistrată la Registrul sub nr. J21/335/2013, cu punct de lucru în comuna 
Rușețu, județul Buzău, având ca obiect închirierea unui spaţiu comercial, compus din 2 
(două) încăperi, în suprafaţă totală de 11,61 m.p. destinat funcţionării unui cabinet pentru 
îngrijire bolnavi la domiciliu, la adresa str. 1 Decembrie 1918,nr.4, satul Ruşeţu, comuna 
Ruşeţu, judeţul Buzău, proprietatea privată a comunei Rușețu, județul Buzău. 
  

Art.2 Primarul comunei răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
  

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate şi va fi 
fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Ruşeţu. 
 

X                                                                                                                                                                                     
                                                                          

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa extrordinară din 27 decembrie 
2018, cu respectarea prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215 din 23 aprilie 2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 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 ,                              
             Lenuța Stanciu                        CONTRASEMNEAZĂ: 
           SECRETAR, 
           Gabriel Dinu  
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