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PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind  

rezilierea contratului de închiriere nr.2130/07.05.2018, încheiate între Comuna Rușețu 
și S.C. AHMER NEW UNIVERSAL S.R.L. Rușețu 

 
 

 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.214/17.01.2020; 

- raportul Compartimentului de resosrt din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Ruşeţu, înregistrat la nr.279/22.01.2020; 

- prevederile art.9 din contractul de închiriere nr.2130/07.05.2018; 
 - 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 contratului de închiriere nr.2130/07.05.2018, încheiat între 
Comuna Rușețu și S.C. AHMER NEW UNIVERSAL S.R.L. Rușețu, având ca obiect 
închirierea unui spațiu comercial în suprafață de 17,46 m.p. și a unui spațiu de acces în 
suprafață de 14,5 m.p., ca urmare a neîndeplinirii de către chiriaș a obligației de plată a 
chiriei lunare.   
 Art.2 Constată că la data adoptării prezentei hotărâri S.C. AHMER NEW UNIVERSAL 
S.R.L. Rușețu, înregistrează obligații de plată la bugetul local al comunei Rușețu, rezultate 
din neexecutarea obligațiilor contractuale, în sumă de 3461 lei din care suma de 3.282 lei 
reprezentând chiria neachitată și suma de 179 lei reprezentând taxa pe clădiri. 

Art.3. Suma de 3461 lei, datorată de chiriaș precum și eventalele majorări și penalități 
de întârziere ce rezultă din plata cu întârziere a acesteia, va fi recuperată de comuna Rușețu 
de la debitor în condițiile legii.  

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 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 
30 ianuarie 2020, 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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