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HOTĂRÂRE 
 

privind încheierea în formă scrisă  a contractului de închiriere pentru 
apartamentul nr. 4 din blocul A1, strada Gârlaşi, cartier Dorobanţi  2, 

 judeţul Buzău, proprietate de stat, aflat în administrarea  
Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară: 
 Având în vedere: 
 expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
numărul 19467/08.10.2015 prin care se propune încheiere în formă scrisă  a 
contractului de închiriere pentru apartamentul nr. 4 din blocul A1, strada 
Gârlaşi, cartier Dorobanţi 2, judeţul Buzău. 
 - referatul nr. 118/17.07.2015 al Serviciului Administrare Fond Locativ, 
aprobat de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedinţa din data de 
03.08.2015, care  propune adoptarea   unei hotărâri prin care să se dispună 
încheierea contractului de închiriere în formă scrisă pentru apartamentul nr. 4, 
din blocul A1, situat în  municipiul Buzău, str. Gârlaşi, cartier Dorobanţi 2,  
judeţul Buzău. 
 - prevederile dispoziţiilor menţionate prin Decizia civilă nr. 193/24.02.2015 
a Curţii de Apel Ploieşti şi a Deciziei nr. 396/17.11.2014 a Tribunalului Buzău, 
încheierea civilă nr. 1, emisă la data de 29.06.2015 în  dosarul de executare nr. 
187/2015 al biroului executorului judecatoresc Popescu Adrian şi somaţia 
înintată cu numărul de înregistrare 17074/13.07.2015. 
      - prevederile art. 666 alin. (3) şi (4) din codul de procedură civilă republicat 
la data de 10.04.2015; 
        În temeiul art. 36, 39 alin. (1) şi art. 45, din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1. - Se aprobă încheierea în formă scrisă a contractului de închiriere 
pentru apartamentul nr. 4 din blocul A1, strada Gârlaşi, cartier Dorobanţi 2, 
judeţul Buzău, proprietate de stat aflat în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău,  beneficiarei Neagu Viorica, în baza Deciziei nr. 
193/24.02.2015 a Curţii de Apel Ploieşti şi a Deciziei nr. 396/17.11.2014 a 
Tribunalului Buzău. 
 Termenul de valabilitate al contractului va fi până la  data de 31.12.2015 
cu începere de la data adoptării prezentei hotărâri fără a putea beneficia de 
cumpărarea spaţiului de locuit menţionat în contract. 



    Art.4. - Cu data încheierii contractului de închiriere în formă scrisă  a locuinţei 
prevăzută în prezenta hotărâre, fişa de calcul de care beneficază petenta se 
anulează prin acordul părţilor. 
    Art.5. - Se mandatează primarul municipiului Buzău, în calitate de 
reprezentant al statului în teritoriu, să  semneze contractul de închiriere pentru 
locuinţa menţionată în prezenta hotărâre. 
    Art.6. - Primarul municipiului Buzău, prin Serviciul Evidenţă Administrare 
Patrimoniu şi Licitaţii, Serviciul Juridic Contencios Administrativ, Direcrţiei 
Economice, Serviciul Administrare Fond Locativ şi Compartimentul Audit Public 
Intern va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Coman Constantin 

 
 
 
 
 

                                                                CONTRASEMNEAZA: 
                                                                          SECRETARUL 
                                                               MUNICIPIULUI BUZĂU 
                                                                      Ştefan Nedelcu 
 
 

Buzău,  28 octombrie 2015 
Nr. 168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data 28 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 
45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
şi actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru,  - abţineri şi  - voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
      


