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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  

aprobarea modificării prin act adițional a Contractului de închiriere nr.3167/01.09.2009, încheiat 
între comuna Rușețu și Cabinet Medical Individual dr. Curcă Dumitrache-Ecaterina 

 
 

 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. 3650/24.07.2019; 

- Raportul Compartimentului de resosrt din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Ruşeţu, înregistrat la nr.3891/07.08.2019; 

- cererea înregistrată la nr.3552/17.07.2019 prin care S Cabinet Medical Individual dr. 
Curcă Dumitrache-Ecaterina solicită extinderea spațiului de lucru precum și prelungirea 
duratei contractului până la data de 31.12.2025;  
 - Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
 - prevederile art.129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.b) și alin. (7) lit.c) 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 modificarea, prin act adițional, a Contractului de închiriere 
nr.3167/01.09.2009, încheiat între comuna Rușețu și Cabinet Medical Individual dr. Curcă 
Dumitrache-Ecaterina, având ca obiect închirierea unui spațiu medical, cu suprafața de 59 
m.p., proprietatea publică a comunei Rușețu, după cum urmează: 

a) majorarea suprafeței locative cu 31,56 m.p., suprafața totală închiriată fiind, în 
urma majorării de 90,56 m.p.  

b) prelungirea duratei contractului de închiriere până la data de 31.12.2025; 
 

Art.2. Spațiul medical cu care se majorează suprafața închiriată, este cuprins în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 
Art.4. Primarul comunei răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate şi va fi 
adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Ruşeţu. 
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