
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 

 
 

PROIECT  DE HOTĂRÂRE 
privind 

aprobarea închirierii unui teren, proprietate privată a comunei Rușețu, județul Buzău 
 
 

 Consiliul local al comunei Ruşeţu ; 
 Având în vedere : 
 - expunerea de motive a Primarului comunei Ruşeţu, înregistrată la nr. 1378/22.03.2019;  
 - raportul Compartimentului de resort aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Ruşeţu, înregistrat la nr.1998/16.04.2019; 
 - Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 
Ruşeţu; 
 - cererea înregistrată la nr.1256/15.03.2019, prin care Morogan Silviu – Întrerindere 
Individuală, titular al dreptului de proprietate asupra unei clădiri, solicită închirierea terenului în 
suprafață de 813 m.p., pe care este amplasată construcția sa; 
 - Contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr.203/31.01.2019 de notar public 
Jalbă Norica, act prin care Morogan Morogan Silviu și Morogan Ionica au dobândit două 
construcții în suprafață totală de 85 m.p.; 
 - Hotărârea Consiliului local al comunei Rușețu nr.6/31 ianuarie 2018 privind atestarea 
unui teren în suprafață de 813,00 m.p. la domeniul privat al comunei Rușețu; 
 - prevederile art. 20 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 În temeiul art.10, art.36 alin.(5) lit.a), art.123 alin.(1) şi (2) şi art 45 alin.(3) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1.- (1) Se aprobă închirierea unui teren, categoria curţi - construcţii, cu suprafaţa de 

813 m.p., aferent unor imobile-construcții, aflate în proprietatea domnului MOROGAN SILVIU și 
MOROGAN IONICA; 

(2)- Terenul este identificat în anexa nr.1. 
Art.2. -  Închirierea terenului descris la art.1 se face prin licitație publică deschisă, cu 

oferte depuse în plic închis. 
Art.3. - Prețul de pornire a licitației este de 2 lei m.p./an. 

 Art.4. - Documentația de închiriere a terenului este cuprinsă în anexa 2. 
Art.5. - Închirierea terenului se face pentru o perioadă de 20 ani, durată ce poate fi 

prelungită cu aprobarea Consiliului local al comunei Rușețu, cu cel mult jumătate din durata 
inițială. 
 Art.6. -  Se constituie Comisia de licitaţie, se stabilesc atribuţiile acesteia şi se numesc 
membrii supleanţi, conform anexei 3. 
 Art.7. -  Licitaţia se organizează în termen de cel puţin 20 de zile de la data publicării 
anunţurilor publicitare. 
 Art.8. (1) - Preţul caietului de sarcini seste de 50 de lei, garanţia de participare este de 
100 de lei, iar taxa de participare este de 50 lei. 

 (2) Garanția de participare se restituie în termen de 14 zile la cererea ofertanților care nu 
au adjudecat licitațieași se constituie garanție de bună executare a clauzelor contractuale 
pentru participantul câștigădor.      
 Art.9. - Până la data semnării contractului de închiriere, câștigătorul licitației va depune 
cu titlu de garanţie de bună executare a obligațiilor contractuale, o sumă de bani ce reprezintă 
valoarea anuală a chiriei licitate, din care se vor acoperi eventualele penalităţi şi prejudicii 
datorate proprietarului. 
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Art.10. -  Modelul contractului de închiriere este prevăzut în anexa nr.4.  
Art.11. -  Anexele 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.12. -  Primarul comunei răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  
 Art.13. -  Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre persoanelor, instituţiilor şi  
autorităţilor interesate. 
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INIȚIATOR,    AVIZAT PENTRU LEGALITATE                
PRIMAR,                                                    SECRETAR, 
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