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H O T Ă R Â R E A N r. 20/31.03.2021 
Privind  rezilierea contractului de concesiune  nr. 33/03.10.2003 

 

Consiliul Local al comunei Seimeni, judetul Constanta, întrunit în şedinţă 
ordinară din data de 31.03.2021, având în vedere : 
- Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr. 1791/15.03.2021 a primarului comunei 
Seimeni, ȋn calitatea sa de iniţiator; 
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate  al 
primarului comunei Seimeni, ȋnregistrat  sub nr. 1801/15.03.2021; 
-   rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni. 

Luand in considerare : 
- Contractul de concesiune nr. 33/03.10.2003, încheiat între Consiliul Local Seimeni 
și domnul Angelescu Gabriel, având ca obiect concesionarea terenului în suprafață de 500 
mp; 
- Nerespectarea obligațiilor contractuale în ceea ce privește neplata  redevenței la 
termenele stipulate în contract; 
- prevederile art. 871 şi art. 1321 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) coroborat cu alin. (6), lit. b) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
         In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit. g) si art. 196, alin. (1), lit a) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
         

               Art.1- (1) Se aproba rezilierea  contractului de concesiune  nr. 33/03.10.2003, încheiat 
între  Consiliul Local Seimeni în calitate de concedent şi Angelescu Gabriel în calitate de 
concesionar, având ca obiect concesionarea terenului în suprafaţă de 500 mp situat în extravilan 
Seimeni, sola Np 986/20. 
 (2) Motivul rezilierii Contractului  de concesionare  nr. 33/03.10.2003 este nerespectarea 
obligațiilor  contractuale, respectiv nu a plătit redevența  la termenele stipulate în contract.  
           Art. 2- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei 
Seimeni, cu sprijinul aparartului de specialitate. 
           Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei Prefectului 
Judeţului Constanţa, împreună cu toate documentele care au stat la baza adoptării, în vederea 
exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Seimeni, Compartimentului Urbanism, 
amenajarea teritoriului si Achizitii publice, Compartimentului Contabilitate, Compartimentului 
Impozite şi Taxe Locale, d-lui Angelescu Gabriel şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la 
sediul Primăriei şi pe site-ul oficial al instituţiei. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi “pentru”,  voturi“ împotrivă” 0, 
abţineri  0,  din numărul de 11  consilieri prezenţi, din totalul de  11 consilieri în funcţie.  
 
           Presedinte de sedinta,                                                 Contrasemneaza pentru legalitate, 
GHERLAN VALENTIN ALEXANDRU                          Secretar general delegat,  
                                                                                                    Ciorbaru Maria Isabela 


