ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 45 / 2014
Privind constatarea încetării de drept a unor contracte de concesiune
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.10.2014,
Având în vedere rapoartele de avizare a a compartimentului contabilitate, impozite și
taxe şi avizul secretarului comunei Valea Crişului,
În baza și în executarea prevederilor:
- art 4 alin (3) din Hotărârea Consiliului Local nr 13/2014 privind aprobarea concesionării
unor parcele de teren, persoanelor fizice defavorizate social din comuna Valea Cri șului
- art 3 alin (3) și art 8 alin (2) și alin (3) din Contractele de concesiune încheiate între
persoanele defavorizate social și Comuna Valea Crișului
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera “c” coroborat cu alin. (5) litera “c”,
respectiv art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Constată încetarea de drept a contractelor de concesiune încheiate în baza
HCL nr 13/2014 privind aprobarea concesionării unor parcele de teren între Comuna Valea
Crișului și persoanele fizice defavorizate social, conform anexei la prezenta, începând cu data
de 10 octombrie 2014,.
Art.2 Se împuternicește primarul comunei Valea Crișului să dispună măsurile
necesare în vederea evacuării bunurilor mobile și imobile ale concesionarilor a căror
contracte au încetat potrivit art 1.
Art.3. Plata redevenţei stabilite conform art 3 din Contractele de Concesiune va fi
achitată integral până la data încetării contractului, conform art 1 din prezenta hotărâre.
Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul
contabilitate, impozite și taxe și Compartimentul de urbanism din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Valea Crișului precum și Primarul comunei Valea
Crişului, judeţul Covasna.
Valea Crişului, la 21.10.2014
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