ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI
H O T Ă R Â R E A nr.63/2016
privind aprobarea încetării contractului de concesiune încheiat cu
BRD Groupe Societe Generale S.A.-București
Consiliul Local Ciumani la şedinţa extraordinară din data de 4 august 2016,
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.60/2016, prezentat de Primarul comunei Ciumani,
cu privire la aprobarea încetării contractului de concesiune încheiat cu BRD Groupe Societe Generale
S.A.- București,
cu avizul favorabil nr.60/2016 al comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi
privat al comunei şi avizul nr.60/2016 a compartimentului contabilitate a Primăriei comunei Ciumani,
Luând în considerare prevederile :
- Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobat şi modificat prin Legea
nr.3/2003,
- Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local,
- Ordonanţa Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobat
cu modificări prin Legea nr.515/2002,
- Legii nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice,modificat şi completat
ulterior,
- Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.38/2004, privind Serviciului public de administrare a
domeniului public şi privat al comunei Ciumani;
Văzând capitolul IX Încetarea contractului, pct. 9.1. litera b) din Contractul de concesiune
încheiat cu BRD Groupe Societe Generale S.A.-București, pentru concesionarea unui teren din
domeniul public al comunei Ciumani,în suprafață de 100 mp, situat în comuna Ciumani nr.208,
județul Harghita, precum și adresa nr.3896/16.05.2016 al BRD Groupe Societe Generale S.A.
București, privind rezilierea contractului pe cale amiabilă, începând cu data de 01.08.2016,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală,văzând procesul-verbal de afişaj nr.1864/4.august 2016,
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.36 alin.2 litera c), alin.(5) şi art.45 din Legea
nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 12 voturi,
hotăreşte:
Art.1. Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr.180 din 10.01.2007, încheiat între
BRD Groupe Societe Generale S.A.-București și Comuna Ciumani, pentru concesionarea unei
suprafețe de 100 mp din domeniul public al comunei Ciumani.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei
Ciumani.
Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei Ciumani, se comunică pentru:
Primarul comunei Ciumani, Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce la cunoștință
publică.
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