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Hotărâre 

la proiectul de hotărâre privind încetarea Contractului de inchiriere nr. 2419 
din 4 iunie 2015 
 
 
Consiliul Local al Comunei Măgura, 
 Având in vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Măgura, înregistrată sub 
nr.105 din 23 decembrie 2019; 

-proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei înregistrat  sub nr. 107 
din 23 decembrie 2019; 

-raportul de specialitate al compartimentului buget înregistrat  sub nr. 
106 din 23 decembrie 2019; 

-avizul secretarului comunei dat pe proiectul de hotărâre; 
 -avizul comisiei de specialitate a consiliului local Măgura; 

-prevederile Contractului de inchiriere nr. 2419 din 4 iunie 2015, încheiat 
cu  Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca având ca 
obiect inchirierea unui teren situat a terenului situat în extravilanul satului 
Magura, comuna Măgura, judeţul Buzău 

Având în vedere solicitarea nr.30218/20.12.2019 adresata instituţiei 
noastre prin care ne aduce la cunoştinţa faptul ca doresc rezilierea 
contractului din data de 4.06.2015.  

-art. 129, alin. (6) litera „a” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ ; 

În temeiul art. 196, alin. (1) litera „a” din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 
   

 
 

HOTĂREŞTE: 
 

Art.1.Se aprobă încetarea a Contractului de inchiriere nr. 2419 din 4 
iunie 2015, încheiat cu Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta 
Sapoca având ca obiect inchirierea unui teren situat în extravilanul satului 
Magura, comuna Măgura, judeţul Buzău. 

Art.2.Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului de Psihiatrie si pentru 
Masuri de Siguranta Sapoca si Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău, în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, fiind adusă la îndeplinire 
de către Primar, prin aparatul de specialitate .  



 
 
 
   Preşedinte de şedinţă,                                         Contrasemnează, 
   Consilier  Ion-Titi Mangaloiu          Secretar general al comunei, 
         Otilia-Valentina Niță 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
Măgura, 30 ianuarie 2020 
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 Aceasta hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei 
Măgura în şedinţa ordinară din 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor 
art. 139, alin. (1) din  OUG nr 57/2019 privind  codul administrativ, cu un nr. 
de ____ voturi pentru , un nr. de ____ voturi impotriva, un nr. de ____ abtineri, 
din nr. total de ___ consilieri locali prezenţi si ____ consilieri locali în funcţie. 
  
 
 
 

 


