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HOTĂRÂRE
privind prelungirea durată contract de concesiune teren proprietate privată a comunei Roseți
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 22 Aprilie 2019,
Având în vedere :
-Cererea nr.3143/2019 a numitului Răgălie Gheorghe, domiciliat în comuna Roseți, județul Călărași prin
care solicită prelungirea contractului de concesiune a suprafeței de 800 m.p. teren, respectiv 757 m.p.
conform măsurătorilor cadastrale, nr. cadastral 629, situat în comuna Roseți, Zona B, P 24 și
înregistrat cu nr.40/17.03.1994,
-Prevederile H.C.L 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.3170/18.04.2019 întocmit de d-na Dragomir Maria, inspector venituri in cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Roseti;
-Prevederile contractului de concesiune teren pentru construire locuință nr. 40/17.03.1994,
-Prevederile autorizatiei de construire nr. 42/17.03.1994 emisă de Primăria Roseți,
-Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu
modificările ulterioare;
-Prevederile H.C.L. nr. 14/28.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință,
-Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, înregistrat cu nr.
3197/18.04.2019,
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 cu 30 de ani a duratei contractului de concesiune nr.40/1994
încheiat intre comuna Roseți și d-l Răgălie Gheorghe, domiciliat în comuna Roseți, județul Călărași,
str.Scurtă, nr. 9, identificat cu CI seria KL, nr. 421776, CNP-1701022510039, având ca obiect teren
intravilan în suprafața de 757 m.p, nr. cadastral 629, situat în comuna Roseți, județul Călărași,
str.Scurtă, nr.9.
Art.2 Se împuternicește primarul comunei Roseți să semneze actul adițional de prelungire a
contractului de concesiune teren prevăzut la art. 1 din prezenta hotarare .
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Roseți 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,
Costică RÂJNOVEANU
Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE
Nr. consilieri :15
Prezenti :15
Adoptată cu 15 voturi « pentru »
Voturi « contra »______
Abtineri :______
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