
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  

încetarea unui contract de închiriere  
 
 

 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. 4858/28.08.2020; 

- raportul Compartimentului de resosrt din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Ruşeţu, înregistrat la nr.5133/04.09.2020;  

- cererea domnului Bobocea Nicolaie, înregistrată la nr.2028/14.04.2020 prin care 
soliciată încetarea contractului de închieriere nr.2825/26.04.2016, având ca obiect 
închirierea unei suprafețe de 23,00 ha. pajiște permanentă; 

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
- Hotărea Consiliului Local al Comunei Ruşeţu nr.18 din 30.03.2016  privind stabilirea 

unor măsuri de administrare şi exploatare a pajiştilor permanente aflate în domeniul privat al 
comunei Ruşeţu, judeţul Buzău  
 - 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 părţilor, la cererea chiriașului, cu data 
depunerii cererii de reziliere de către acesta, a contractul de închiriere nr.2825 din 
26.04.2020, încheiat între comuna Rușețu în calitate de proprietar și domnul Bobocea 
Nicolaie în calitate de chiriaș, având ca obiect închieierea unei suprafețe de 23,00 ha. teren 
având categoria de folosință pajiște permanente. 

Art.2 -  Primarul comunei răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Art.3. 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 

extraordinară din 7 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor art.139 din din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi pentru, 1 
abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 12 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri locali 
prezenţi la şedinţă.  

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                              CONTRASEMNEAZĂ : 
  Adrian–Marius Cârstea               SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

                                                                                         Gabriel Dinu 
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