
R O M A N I A
JUDETUL  PRAHOVA

COMUNA TIRGSORU VECHI
CONSILIUL  LOCAL

H O T A R A R E
privind aprobarea rezilierii contractului de cesiune a concesiunii nr. 1143 din 15.03.2006

incheiat cu SC EXIMPROD POWER SYSTEMS SRL

Analizand expunerea de motive nr. 14179/14.12.2017 initiat de dl. Dragan Nicolae,
primarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova;

Avand in vedere raportul de specialitate inregistrat sub nr. 14178/14.12.2017,
intocmit de Serviciul Financiar - Contabil din cadrul Primariei comunei Tîrgșoru Vechi prin
care se propune rezilierea contractului  de concesiune a SC EXIMPROD POWER SYSTEMS
SRL, conform art. 9 din contractul de concesiune;

Vazand contractul de concesiune nr. 4018/18.02.2002, precum si contractul de
cesiune a concesionarii nr. 1143/15.03.2006;

In baza prevederilor art. 866 si art. 871 – 873 din Legea nr. 287/2009, privind Codul
Civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 525/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.45 alin.1 raportat la art.36 alin.2 litera c, raportat la alin.5 litera b,
art.115 alin.1 litera b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
cu modificarile si completarille ulterioare.

Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta
hotarare:

Art.1- Se aproba rezilierea contractului de cesiune a concesiunii 1143/15.03.2006
conform prevederilor din contractul de concesiune 4018/02.12.2002 asupra terenului situat in
T47 A 257, in suprafata de 1 ha din comuna Tirgsoru Vechi - punct Zahanaua, intrucat
societatea, in calitate de concesionar, nu a respectat clauzele și obligatiile prevazute la art. 7 din
Contractul de Concesiune nr. 4018/02.12.2002.

Art.2 - Prezenta hotarare se va comunica SC EXIMPROD POWER SYSTEMS
SRL.

Art.3- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
Primarul comunei si Biroul Financiar Contabil din cadrul Primariei comunei Tirgsoru Vechi.

Art.4 - Prezenta hotarare va  fi comunicata de catre secretarul comunei Tirgsoru
Vechi, in termenul prevazut de lege, Primarului comunei, Prefecturii Judetului Prahova si se va
aduce la cunostinta publica.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PETRE EUGEN GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ,
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