
R O M A N I A                                            

      
CONSILIUL LOCAL ROSETI 

     JUDETUL CALARASI                                                                                   COMUNA ROSETI 

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

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

HOTĂRÂRE 

privind aprobare act adițional nr. 2 la contractul de concesiune teren 

 proprietate privată a comunei Roseți, înregistrat cu nr. 24/17.09.1998 

 

 Consiliul Local al comunei Roseţi, judeţul Călăraşi, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 Martie 2019, 

   Având în vedere : 

-Cererea d-lui___________, înregistrată cu nr. 1234/18.02.2019 prin care solicită preluarea contractului de 

concesiune a suprafeței de teren de 776 m.p., domeniu privat al comunei Roseți, județul Călărași, 

-Contractul de concesiune nr. 24/17.09.1998 încheiat între Consiliul Local Roseți prin Primar și d-l    

 ____  pentru  suprafața de 776 m.p. teren intravilan, zona D, parcela 52, număr cadastral 1755 în vederea pentru 

construire locuință, 

-Actul adițional nr. 1/12.10.2011 cu privire la preluarea contractului de concesiune nr. 24/17.09.1998 de către d-l 

______ de la d-l __________, urmare a intervenirii actului de vânzare-cumpărare a construcției autentificat sub nr. 

3310/12.10.2011 N.P. Chiru Maria Dana, 

-Prevederile autorizației de construire nr. 2/9.0.2001 emisă de către Primăria comunei Roseți, 

-Prevederile contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 115/16.01.2019 de către B.I.N Țuțuianu Dan-

Cristina cu privire la înstrăinarea construcției de către numiții _________ către fiul acestora, __________, 

-Cererea d-lui_________, înregistrată cu nr. 1234/18.02.2019 prin care solicită preluarea contractului de 

concesiune a suprafeței de teren de 776 m.p., domeniu privat al comunei Roseți, județul Călărași, 

-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, 

  -Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile 

ulterioare; 

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate înregistrat sub nr. 2281/25.03.2019, 

-Prevederile HCL nr.14/28.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință , 

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 Roseti, 

adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

 

            Art.1 Se aprobă actul adițional nr. 2 la contractul de concesiune teren proprietate privată a comunei Roseți, 

înregistrat cu nr. 24/17.09.1998, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

concesiune nr. 24/17.09.1998. 

            Art.3 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, persoanei vizate 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 :______ 

Nr.23 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi,28.03.2019 
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