
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 
 
 

PROIECT de  HOTĂRÂRE 
privind  

rezilierea contratului de concesiune nr.895/10.03.2008, încheiate între Consiliul 
local al comunei Rușețu și S.C. Agroglobal S.A. 

 
 

 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. 6735/21.11.2019; 

- raportul Compartimentului de resosrt din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Ruşeţu, înregistrat la nr.6759/22.11.2019; 

- cererea înregistrată la nr.6701/21.11.2019 prin care S.C. Agroglobal S.A. – 
societate comercială aflată în procedură de insolvență, solicită rezilierea contractului 
de concesiune nr. 895/10.03.2008; 

- prevederile contratului de concesiune nr.895/10.03.2008, încheiate între Consiliul 
local al comunei Rușețu prin primar și S.C. Agroglobal S.A., pentru un teren în suprafață 
de 331,23 ha.   

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
 - prevederile art.129 alin.(1) și alin. (2) 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, 
 

Adoptă următoarea  
 

H O T Ă R Â R E: 

 
 Art.1. Se aprobă rezilierea prin acordul părţilor, la cererea concesionarului,  a 
contratului de concesiune nr.895/10.03.2008, încheiate între Consiliul local al comunei 
Rușețu prin primar și S.C. Agroglobal S.A., societate comercială aflată în procedură 
de insolvență, pentru un teren în suprafață de 331,23 ha.   
 Art.2 Constată că la data adoptării prezentei hotărâri S.C. Agroglobal S.A., 
înregistrează obligații de plată la bugetul local al comunei Rușețu, rezultate din 
neexecutarea obligațiilor contractuale, în sumă de 168292,00 lei, din care suma de 
159061,00 lei reprezentând redevență neachitată și suma de 9231,00 lei reprezentând 
taxa pe terenul concesionat. 

Art.3.(1) Se aprobă compensarea parțială a obligațiilor ficale pe care 
concesionarul le datorează bugetului local al comunei Rușețu cu suma de 
105994,00 lei depusă ca garanție la încheierea contractului de concesiune S.C. 
Agroglobal S.A. 

(2) Suma de 105994,00 lei prevăzută la alin.(1) se face venit la  bugetul local al 
comunei Rușețu. 
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Art.4. Se respingere propunerea concesionarului de compensare a diferenței de 
debit în sumă de 62298,00 lei, cu valoarea unor lucrări agricole efectuate de acesta pe 
terenul concesionat.  

Art.5. Suma de 62298,00 lei rămasă de achitat de către concesionar, din care 
suma de 53067 lei reprezentând redevență neachitată și suma de 9231,00 lei 
reprezentând taxa pe terenul concesionat, precum și eventalele majorări și penalități de 
întârziere ce rezultă din plata cu întârziere a acesteia, va fi recuperată de comuna 
Rușețu de la debitoare în condițiile legii.  

Art.6 -  Primarul comunei răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate şi va 

fi fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al comunei Ruşeţu. 
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 INIȚIATOR,      AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
Florin Snae     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

         Gabriel Dinu 
	


