
 
 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA ZIDURI 

CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
 

                                                                                                 

           HOTARAREA nr. 24  
privind încetarea contractului de închiriere nr. 51/07.01.2015, 

încheiat cu S.C. PETRY DALEX CONF S.R.L. 
 

     Consiliul Local al comunei Ziduri,judeţul Buzău; 
     Avand in vedere prevederile : 

-    solicitarea nr. 3462/11.06.2021, transmisă de  SC PETRY DALEX SRL 
- referatul de aprobare  al primarului comunei Ziduri nr.  

3441/11.06.2021 ; 
- referatul secretarului general al comunei nr.3442/11.06.2021; 
- contractul de închiriere nr. 51/07.01.2015 cu privire închirierea 

clădirii și terenului aparținând domeniului public al comunei, aflat in 
satul Costieni, comuna Ziduri, încheiat intre U.A.T. comuna Ziduri si 
S.C. Petry Dalex SRL; 

- avizul comisiei de specialitate  nr. 118/23.06 .2021. 
- În temeiul art. 129 alin. (2) lit.c), alin. 6 lit. a), art. 139 alin. (1) 

lit. a) și  art. 362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
         Art. 1. Se aprobă încetarea contractului de închiriere nr. 
51/07.01.2015, încheiat între U.A.T. comuna  Ziduri și S.C. Petry Dalex 
Conf SRL, având ca obiect clădire formată din: C1 = 131 m.p.,  C2= 17 
m.p. și teren 1033 m.p., imobil aflat in satul Costieni, comuna Ziduri. 
      Art. 2. La încetarea contractului de închiriere, S.C. Petry Dalex Conf 
SRL îi revine obligația predării bunului ce face obiectul contractului de 
închiriere, în condițiile existente la momentul preluării și încheiererii 
contractului. 
      Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de 
către Primarul comunei Ziduri prin intermediul compartimentelor de 
specialitate.  

          Art.4. Secretarul general al comunei va sigura comunicarea prezentei 
persoanei și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege. 
 

 
      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
        Geangoș  Marin                                  Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de  14.07.2020, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 
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