ROMANIA
CONSILIUL LOCAL ROSETI
JUDETUL CALARASI
Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi
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COMUNA ROSETI
cod fiscal: 4294146
E-mail : primariaroseti@yahoo.com

HOTĂRÂRE
privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune teren proprietate privată a comunei
Roseți, pe care sunt amplasate construcții cu destinația de locuință, proprietatea unor cetățeni
din comuna Roseți, județul Călărași
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 30 August 2018,
Având în vedere :
-Cererea nr. 5202/25.07.2018 a numitului Răgălie Marian, domiciliat în comuna Roseți, județul Călărași
prin care solicită prelungirea contractului de concesiune a suprafetei de 839 m.p. teren, inregistrat cu nr.
20/13.09.1993,
-Cererea nr. 5617/13.08.2018 a numitului Luță Valere, domiciliat in comuna Roseti, județul Călărași prin
care solicită prelungirea contractului de concesiune a suprafeței de 833 m.p. teren, inregistrat cu nr.
24/21.10.1993,
-Prevederile HCL nr. 32/13.09.2002 privind trecerea în proprietate privată a suprafeței de teren situată in
intravilanul comunei, lotizată pentru constructii locuinte, conform PUZ nr. 150/1996,
-Raportul nr.5542/09.08.2018 întocmit de d-na Dragomir Maria -inspector venituri in cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Roseti;
-Prevederile H.C.L. Roseti nr. 39/30.08.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta,
-Avizele favorabile nr.5990/28.08.2018,nr.5991/28.08.2018 ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Roseți,
-Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu
modificarile ulterioare;
În temeiul art. 36 alin.(2), lit. c) corelat cu alin.(5) lit. b), art. 45 alin.(3),art. 123 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1 Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.20/13.09.1993, incheiat intre
comuna Roseti și d-l Răgălie Marian, avand ca obiect teren intravilan in suprafata de 889 m.p, nr.
cadastral 1122, situat in comuna Roseti, judetul Calarasi, str. Macilor, nr. 12.
Art.2 Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.24/21.10.1993 incheiat intre
comuna Roseti și d-l Luță Valere, avand ca obiect teren intravilan in suprafata de 828 m.p, nr. cadastral
1099, situat in comuna Roseti, judetul Calarasi, str. C.A Rosetti, nr. 9.
Art.3 Se aproba prelungirea duratei contractelor mai sus mentionate până la împlinirea
termenului de 99 de ani, începând cu data înregistrării acestora .
Art.4 Se imputerniceste primarul comunei Roseti să semneze actele adiționale de prelungire a
contractelor de concesiune prevazute la art. 1- 2 din prezenta hotărâre .
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Roseti şi persoanele din cadrul compartimentul Resurse Umane-Buget din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Roseţi.
- Secretarul comunei Roseţi, va asigura comunicarea prezentei, persoanelor şi autorităţilor
interesate, conform legii.
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,
Tudor POENARU
Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE
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