ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU
HOTĂRÂRE
privind
rezilierea unui contract de concesiune

Consiliul local a comunei Ruşeţu, judeţul Buzău:
Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului comunei Ruşeţu înregistrată la nr.
3004/14.06.2019;
- Raportul Compartimentului de resosrt din aparatul de specialitate al Primarului
comunei Ruşeţu, înregistrat la nr.3029/18.06.2019;
- cererea înregistrată la nr.2883/06.06.2019 prin care S.C. COMPRESCOM GAZ GPL
S.R.L., solicită rezilierea contractului de concesiune nr.1833/22.05.2009, încheiat între
Comuna Rușețu și S.C. GEOP INTERINVEST S.R.L. contract pentru care a intervenit
novația prin schimbarea concesionarului;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Rușețu nr.27/20.05.2011 privind aprobarea
incheierii unui contract de novatie cu schimbare de parti intre Consiliul local al comunei
Ruşeţu SC GEOPINTERINVEST S.R.L. si SC COMPRESCOM GAZ GPL S.R.L.;
- contractul de novație nr.2074/23.05.2011 având ca obiect schimbarea
concesionarului din contractul de concesiune nr.1833/22.05.2019, respectiv schimbarea S.C.
Geop Interinvest S.R.L. cu S.C. Comprescom Gaz GPL S.R.L.
- cererea înregistrată la nr.2882/06.06.2019 prin care S.C. FORTE GAZ S.R.L.
prezintă intenția sa de preluare a stației de carburanți, prezentând în acest sens factura
proformă nr.01 31.05.2019;
- 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se aprobă rezilierea prin acordul părţilor, la cererea concesionarului, a
contratului de concesiune nr.1833/22.05.2009 și a contractului de novație nr.
2074/23.05.2011, încheiate între comuna Rușețu și S.C. Geop Interinvest S.R.L. respectiv
S.C. Comprescom Gaz GPL S.R.L., pentru un teren în suprafață de 1.000 m.p.
Art.2 - Pentru a asigura funționarea activității stației pentru comercializarea
carburanților și încasarea venitorilor provenite din chirii la bugetul local, până la organizarea
licitației publice pentru concesionarea sau închirierea terenului în suprafață de 1.000 m.p.,
Primarul comunei Rușețu va încheia un contract de închiriere cu noul proprietar al stației de
carburanți, la prețul pe metrul pătrat prevăzut în contractul de concesiune nr.1883/2009,
indexat pentru anul 2019.
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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.
X
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa ordinară din 25 iunie
2019, 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 12 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi
împotrivă, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Dumitru Vișan

CONTRASEMNEAZĂ :
SECRETAR,
Gabriel Dinu

Ruşeţu, 25 iunie 2019
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