
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încetării Contractului de inchiriere  nr. 720/2019 încheiat între 
Comuna Florica și domnul Vasile Aurel 

 
Consiliul Local Florica, judetul Buzău 
Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al primarului comunei Florica, înregistrat la 
nr.407/05.03.2021  
  - raportul compartimentului responsabil, înregistrat la nr.415/05.03.2021  
  - avizul  comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Florica; 
  -Cererea nr. 397/04.03.2021 a d-lui Vasile Aurel prin care solicită încetarea 
Contractului de inchiriere nr. 720/04.03.2021 deoarece a înstrăinat animalele pe care 
le deţinea  la data incheierii contractului. 

-O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Cap. IX , lit. i din contractul de inchiriere nr.  720/2019, 
 -Prevederile HG nr.1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea , administrarea si 
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, 

În temeiul art. 129 alin. 1 si art. 196 alin.1 lit. a) din Ordonanta de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

 H O T Ă R Ă Ş T E: 

         ART. Se aproba ,începând cu 01.04.2021, încetarea Contractului de închiriere 
nr. 720/01.04.2019 încheiat între Comuna Florica , în calitate de locator și domnul 
Vasile Aurel, în calitate de locatar, fără plata vreunei despăgubiri. 

 Art.2.Contractul de închiriere nr. 720/01.04.2019, se consideră desființat de 
drept, fără somație, punere în întârziere și cerere de chemare în judecată , ca urmare a 
vânzării animalelor de către locatar, domnul Vasile Aurel,  conform prevederilor Cap. 
IX , lit. i din contractul de inchiriere. 

 Art.3 În cazul în care există debite restante , Compartimentul contabilitate –
taxe si impozite locale- va întreprinde măsurile legale, care se impun, pentru 
recuperarea acestora. 

 Art.4. Secretarul general delegat al comunei va comunica prezenta hotărâre 
unităţilor şi persoanelor interesate    . 

      
             PRESEDINTE DE SEDINŢĂ 
                            Consilier local,                                                Contrasemnează, 
                            Lupu Cristian                                Secretar general delegat comună 
                                                                                              Lupu Marcelica Adriana 
 
 
Nr. 16 
FLORICA:31.03.2021 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din data de 31.03.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de __voturi pentru , 
__ abtineri si ___ voturi impotriva , din numarul total de ____consilieri in functie si ____consilieri prezenti la sedinta. 
  


