
                ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 13 / 2018
privind încetarea contractului de concesiune încheiat cu 

SC SALVAGE EUROPE SRL

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 25.01.2018,
Având în vedere:
-  expunerea  de  motive  prezentată  de  primarul  Comunei  Valea  Crișului,  raportul

Compartimentului  de  specialitate,  avizul  comisiei  de  specialitate,  precum  şi  avizul  de
legalitate al secretarului comunei;

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 32/2017 privind aprobarea
concesionării unui teren situat în proprietatea comunei Valea Crişului

-  solicitarea  de  încetare  a  Contractului  de  concesiune  formulată  de  SC
SALVAGE EUROPE SRL înregistrată la Primăria comunei Valea Crișului sub nr
6862/18.12.2018,

- prevederile art. 9 lit g din Contractul de concesiune nr 3766/02.08.2017
încheiat între Comuna Valea Crișului și SC SALVAGE EUROPE SRL

În  temeiul  art.  45  din  Legea  privind  administraţia  publică  locală
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1.  Se aprobă încetarea Contractului de concesiune nr 3766/02.08.2017
încheiat cu SC SALVAGE EUROPE SRL, cu sediul în sat Valea Crișului nr 460, având
ca obiect un teren în suprafață de 4 mp, înscris în CF nr 23878 – Valea Crișului.
Art. 2 Concesionarul  are obligația  achitării  redevenței,  a  impozitului  și  a  celorlalte

obligații prevăzute în contract precum și cele prevăzute de lege, până la data de 25 ianuarie
2018.

Art.  3.  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul
comunei  Valea  Crişului  şi  Compartimentul  financiar-contabil,  impozite  și  taxe  din  cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crișului.

Valea Crişului, la 25.01.2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
        SECRETAR

            ILYES GYULA                                           PANAITE ANA-DIANA
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