ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE
PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea unor prevederi in cuprinsul contractului de
concesiune nr. 3027 din 06,08,2010, la care au rezultat diferente de teren in
urma lucararilor de cadastru
Consiliul local Sfantu Gheorghe, judet Ialomita ,intrunit in sedinta ordinara din data de
………….
Avand in vedere:
-

-

Expunerea de motive a primarului comunei , inregistrata la nr.5413 din
19,11,2018
Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului inregistrat la nr.5412 din 19,11,2018
Examinand:
Cartea funciara nr. 20088
Contractul de concesiune nr. 3027 din 06,08,2010
Avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat la nr.……../…………………
Raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local inregistrat la nr.
…………/………….
In conformitate cu :

- prevederile art.123 alin.(1) Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale ,
republicata , modificata si completata ;
- prevederile art.6 alin(1) , art.7alin.(2)si art.11 alin(1) din Regulamentul privind
atribuirea contractelor de concesiune de bunuri proprietate privata a comunei aprobat
prin HCL nr.14/12.01.2007;
- prevederile art.13 si art.22 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii
constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata ,modificata si
completata
In temeiul art.36 alin.(2), lit.b) si c) , art.46 alin.(1) si art.115 alin.(1), lit.b) din
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare ,
H O T A R A S T E:
ART.1 – Se modifica art.1, alin(1) din capitolul II –Obiectul contractului- la
contractului de concesiune nr. 3027 din 06,08,2010 incheiat intre Primaria Sfantu
Gheorghe si Chirea Liviu, in sensul adaugarii suprafetei initial concesionate a 4,00 m.p,
urmare a masuratorilor efectuate in teren conform cartii funciare nr.20088 .

ART.2 – Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr. 3027 din
06,08,2010 raman neschimbate.
ART.3 – Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin afisare La
sediul primariei si pe site-ul propriu www.sfintugheorghe.ro .
ART.4 – Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului comunei
Sfantu Gheorghe Institutiei Prefectului judetului Ialomita pentru exercitarea controlului
de legalitate , primarului comunei Sfantu Gheorghe pentru intocmirea actului additional
la contractul de concesiune nr.3027 din 06,08,2010 si luarii in evidenta dupa semnarea
de catre partile contractante.

INITIATOR,
PRIMAR - Teculescu Petru Madalin

