ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 254 /2017
privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.10713/2014

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre nr.262/2017, expunerea de motive a Primarului
nr.14830/15.11.2017, raportul DirecŃiei tehnice nr.14831/15.11.2017 şi raportul de
avizare al comisiei pentru administraŃie locală;
- adresa de înştiinŃare nr.151/13.01.2016 transmisă prin poştă şi care a fost
returnată în lipsa destinatarului;
- prevederile art.9 şi 10, pct.3 din contractul de concesiune nr.10713/2014.
În baza prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcŃie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.”c” coroborat cu alin.(5), lit.”b”,
alin.(9) şi art.45, alin.(3) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Aprobă rezilierea contractului de concesiune nr.10713/2014 încheiat între
Municipiul Orăştie şi d-l Bobocel Petre, având ca obiect terenul în suprafaŃă de 450
mp cu destinaŃia teren pentru construcŃie proprietate personală identificat prin CF
61832 Orăştie, nr.cadastral 61832 aflat în proprietatea privată a municipiului Orăştie
situat în str.dr.Stelian Ivaşcu, parcela 31, ca urmare a nerespectării obligaŃiilor
contractuale de către concesionar.
Art.2 : D-l Bobocel Petre va achita debitele acumulate până la rezilierea
contractului de concesiune nr.10731/2014.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia
economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică:
− InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Hunedoara;
− Primarului Municipiului Orăştie;
− DirecŃiei tehnice;

−
−

Serviciului Impozite şi taxe locale;
D-lui Bobocel Petre.

Orăştie, 23.11.2017

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 23 noiembrie 2017, prin vot deschis,
cu 18 voturi „pentru” şi o abŃinere din totalul de 19 consilieri în funcŃie (19 prezenŃi).

