
 

 

 

 
R O M Â N I A                                            

      

CONSILIUL LOCAL ROSEȚI 

     JUDETUL CĂLĂRAȘI                                                                                    COMUNA ROSEȚI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                                              cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                                                  E-mail: primariaroseti@yahoo.com 

 HOTĂRÂRE  

privind aprobare act adițional la contractul de concesiune teren 

proprietate privată a comunei Roseți, înregistrat cu nr. 38/ 1994   

 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 21 Septembrie 2020, 

       Având în vedere : 

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și 

completările ulterioare, 

-Prevederile H.C.L. Roseți nr. 32/13.09.2002 privind trecerea în proprietate privată a suprafeței de teren situată in 

intravilanul comunei, lotizată pentru construcții de  locuințe conform PUZ nr. 150/1996, 

-Contractul de concesiune nr. 38/1994  încheiat între Consiliul Local Roseți prin primar și d-l  Paraschiv Marian, 

domicliat în comuna Roseți, județul Călărași, 

  -Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,cu modificările ulterioare; 

  -Prevederile art. 108 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările  ulterioare, 
Analizând : 

-Cererea d-lor Paraschiv Marian și Stanciu Lucica, înregistrată cu nr.6356/10.09.2020  prin care solicită prelungirea 

duratei contractului de concesiune mai sus precizat, 

-Cartea funciară a imobilului cu nr. cadastral 843 privind suprafața de teren de 943 m.p., domeniu privat al comunei 

Roseți, județul Călărași, zona A,  parcela nr.3, 

-Raportul de specialitate nr. 6358/10.09.2020, întocmit de viceprimarul comunei Roseți, 

-Referatul de aprobare nr. 6357/10.09.2020 cu privire la proiectul inițiat, 

-Avizul comisiei de specialitate înregistrat cu nr.6699/21.09.2020, 

-Prevederile H.C.L. Roseți  nr.37/29.06.2020 privind alegerea președintelui de ședință, 

În temeiul  art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările  ulterioare, Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă actul adițional  la contractul de concesiune teren  proprietate privată a comunei Roseți, înregistrat 

cu nr.38/1994, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se împuternicește primarul comunei Roseți să semneze actul adițional la contractul de concesiune teren 

proprietate privată a comunei Roseți  nr.38/1994. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Roseți şi  

persoanele din cadrul compartimentul Resurse Umane-Buget local, Impozite și Taxe locale  din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Roseţi care vor opera modificările survenite prin actul adițional astfel aprobat. 

        - Secretarul  general al comunei Roseţi va asigura comunicarea prezentei, persoanei vizate şi autorităţilor 

interesate, conform legii. 

Preşedinte de şedinţă,                                                                                    Contrasemnează,                                         

      Daniel BARBU                                                                       Secretar general al comunei  Roseți                                                                                                                          

Lavinia TĂNASE 
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