
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 
 

HOTĂRÂRE 
privind  

aprobarea încetării contratului de închiriere nr.4099/26.08.2013, încheiate între 
Comuna Rușețu și S.C. DIGITAL CATV S.R.L. Pogoanele 

 
 

 Consiliul local a comunei Ruşeţu, judeţul Buzău: 
 Având în vedere: 
 
 - referatul de aprobare al Primarului comunei Rușețu la nr.2550/04.05.2021; 

- raportul Compartimentului de resosrt din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Ruşeţu, înregistrat la nr.2637/06.05.2021; 

- cererea înregistrată la nr.2336/21.04.2021 prin S.C. DIGITAL CATV S.R.L. 
Pogoanele, solicită încetarea contractului de închiriere nr.4099/26.08.2013, începând cu 
data de 01.06.2021; 
 - 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 încetarea, prin acordul părților, a contratului de închiriere 
nr.4099/26.08.2013, încheiat între Comuna Rușețu și S.C. DIGITAL CATV S.R.L., cu 
sediul în oraș Pogoanele, str. Libertății, bl.10, ap.17, județul Buzău, având ca obiect 
închirierea unui spațiu comercial în suprafață de 10,00 m.p.. 
 Art.2 Constată că la data adoptării prezentei hotărâri S.C. DIGITAL CATV S.R.L., nu 
înregistrează obligații fiscale la bugetul local al comunei Rușețu. 

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 general al comunei Ruşeţu. 
x 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa ordinară din 27 mai 

2021, cu respectarea prevederilor art.39 din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 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.  
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