
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încetarii contractului de închiriere nr. 174/14.02.2014 
 
 

Consiliul local al comunei Florica,  județul Buzău 
Având în vedere: 
 -referatul de aprobare al primarului comunei Florica, înregistrat cu nr. 3022/15.10.2021; 
 -raportul de specialitate  la proiectul de hotărâre,  înregistrat cu nr. 3023/15.10.2021; 
 -avizul consultativ al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Florica. 

-cererea administratorului societatii  SC VLADI S COMPANY prin care solicită încetarea 
contractului de închiriere nr. 174/14.02.2014, având ca obiect spațiul cu destinație SPATIU 
COMERCIAL; 
 - prevederile art.18, alin. 2 din contractul de închiriere nr.174/14.02.2014 ,  
 -prevederile art. 129 alin.  1 si alin. 2 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul, art 196 alin 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂSTE: 
Art.l Se aproba încetarea prin acordul partilor, la cererea chiriasului, a contractului de 

închiriere nr. 174/14.02.2014 încheiat intre comuna Florica  în calitate de proprietar si  SC VLADI S 
COMPANY, în calitate de chiriaș. 

Art.2 Primarul comunei Florica, județul Buzău, prin compartimentele de specialitate răspunde 
de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art.3 Secretarul comunei Florica va comunica prezenta hotărâre autorităților persoanelor fizice 
și juridice interesate. 

 
 

Preşedinte de sedinţă, 
 Consilier local, 
Nicolescu Elena  

 
                                                                                           Contrasemnează, 
                                                                       Secretar  general   delegat comună, 
                                                                                 Lupu Marcelica Adriana 
 
 
Florica:22.10.2021 
Nr.52 
 
  

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinta ordinară din data de  22.10.2021 
cu Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinta ordinară din data de  22.10.2021 cu respectarea 
prevederilor art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 9 voturi 
pentru,0 abţineri şi  0  voturi împotrivă, din numărul total de9 consilieri in funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă. 
  


