
      ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 52/2021   
Privind rezilierea Contractului de concesiune nr 2789/1999

Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din  data de 06.07.2021,
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive iniţiate de primarul comunei Valea

Crişului privind necesitatea rezilierii Contractului de concesiune nr 2789/1999, concesionarul fiind
în imposibilitatea exploatării bunului concesionat.

Având în vedere:
- Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crișului  nr  21/1999  privind  scoaterea  la

licitație publică, concesionarea terenului înscris în CF nr 2070 Valea Crișului, nr top 223, având o
suprafață de 180 mp.

- Procesul  verbal  nr  2416/12.05.1999  încheiat  cu  ocazia  desfășurării  licitației  privind
concesionarea terenului în suprafață de 180 mp.

- Contractul  de  concesiune  nr  2786/25.07.1999,  încheiat  între  Consiliul  Local  al  comunei
Valea Crișului și dna Barthi Katalin având ca obiect cedarea și preluarea în concesiune a terenului
în suprafață de 180 mp situat în sat Valea Crișului.

- Notificarea  dnei  Barti  Katalin  înregistrată  la  Primăria  comunei  Valea  Crișului  sub  nr
4265/28.06.2021  prin  care  ne  aduce  la  cunoștință  imposibilitatea  exploatării  terenului
concesionat.

- Dispozițiile art 327 alin (1) lit ”b”, alin (5) și alin (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
           În temeiul prevederilor art. 129 alin (1) lit ”c” și alin (6), art. 139 și art. 196 din Ordonanța de
Urgență  a  Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 Se aprobă rezilierea Contractului de concesiune nr  2786/25.07.1999, încheiat între
Consiliul Local al comunei Valea Crișului și dna Barthi Katalin având ca obiect cedarea și preluarea
în concesiune a terenului în suprafață de 180 mp înscris în CF nr 2070 Valea Crișului, nr top 223 -
Valea Crișului.

Art. 2 Plata redevenței stabilite conform Titlului IV, art 5 din Contractul de Concesiune nr
2786/25.07.1999,  va  fi  achitată  integral  până  la  data  încetării  contractului,  conform art  1  din
prezenta hotărâre.

Art.3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărârii  se însărcinează Primarul comunei
Valea Crișului şi Compartimentul financiar-contabil, impozite și taxe.

Valea Crişului, la 06.07.2021

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNEAZĂ
   Secretar general al comunei

                   KÖLTŐ Attila                                                             PANAITE Ana-Diana


