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HOTĂRÂREA 
   nr. 52 din 27.04.2018  

- privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere  
nr. 2605/27.12.2005 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.04.2018; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, raportul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Cunoscând prevederile contractului de închiriere nr. 2605/27.12.2005, încheiat între Comuna 

Vama Buzăului şi S.C.Aguapur S.R.L. Vama Buzăului, precum și ale actelor adiționale la acest contract 
nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

Având în vedere solicitarea nr. 1091/19.04.2018 provenită de la Societatea Profesională de 
Insolvență INFO – DIP INSOLVNECY S.P.R.L., înregistrată la primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 
2822/20.04.2018, referitoare la prelungirea contractului de închiriere nr. 2605/27.12.2005, încheiat între 
Comuna Vama Buzăului şi S.C.Aguapur S.R.L. - Vama Buzăului; 

Analizând prevederile art. 1777 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (5), lit. ,,b”, din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1: Se aprobă prelungirea, prin act adiţional, a contractului de închiriere nr. 2605/27.12.2005, 

încheiat între Comuna Vama Buzăului şi S.C. Aguapur S.R.L. Vama Buzăului, pentru o perioadă de 10 
ani, până la data de 30 Aprilie 2028. 

Art.2: Prețul chiriei rămâne neschimbat, acesta fiind în cuantum de 15 euro/m.p./an cu T.V.A. 
inclus. 

Art.3: Semnarea actului adițional menționat la art. 1 este condiționată de plata sumelor restante 
către bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, înregistrate de la data deschiderii 
procedurii de faliment și până în prezent. 

Art.4: În situația în care după închiderea procedurii de faliment, suma cu care a fost înscrisă la 
masa credală U.A.T. Comuna Vama Buzăului nu va fi recuperată în totalitate, contractul de închirirere va 
fi considerat reziliat dacă aceste restanțe nu vor fi achitate integral către bugetul local de venituri și 
cheltuieli al Comunei Vama Buzăului. 
 Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Vama Buzăului. 

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, Societății 
Profesionale de Insolvență INFO – DIP INSOLVNECY S.P.R.L. şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  Ioan Nicolae MARIȘ                                                           Avizează pentru legalitate, 
       SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                   Adrian – Constantin GĂITAN 

- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”.                        


